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Sammanfattning       

Författare: Josephine Falkenberg Olsson & Matilda Lagerholm 

Examinator: Charlotta Torke 

Handledare: Göran Stöth 

Titel: Att öka produktiviteten i plockorderprocessen – en fallstudie på ett 

textilserviceföretag. 

Bakgrund: Lager har stor påverkan på hur ett företags hela flödeskedja presterar 

vilket därför gör det viktigt att skapa effektivitet och produktivitet i lager. Plocklager 

ses som det lager som är mest resurs- och tidskrävande vilket gör att strävan efter att 

uppnå effektivitet och produktivitet i dessa lager är hög. För att uppnå detta krävs det 

att en rad faktorer optimeras så som plockmetod, lagerlayout, artikelplacering, 

ruttplanering och zonindelning. En annan faktor som bör beaktas för att uppnå ökad 

produktivitet är de olika former av slöseri som kan förekomma i ett plocklager. För 

att kunna minska och eliminera dessa bör först slöseri identifieras, kartläggas och 

kvantifieras för att sedan kunna utforma lämpliga förbättringsförslag. 

Syfte: Syftet med examensarbetet är att studera hur plockavdelningen kan höja sin 

produktivitet genom att identifiera, kvantifiera och minska befintligt slöseri. Vidare 

är syftet att studera hur ett förändrat arbetssätt och en förbättrad lagerlayout kan öka 

avdelningens produktivitet. 

Metod: Studien har genomförts genom en fallstudie med en kvantitativ 

forskningsdesign med kvalitativa inslag. En abduktiv ansats har använts för att 

analysera empirisk data med hjälp av insamlad teori. Data till studien har samlats in 

genom observation, dataanalys, tidsstudier, intervjuer samt en kort komparativ 

studie. För uppbyggnad av teoriavsnitt genomfördes en litteraturstudie.  

Slutsats: Transport och omarbete identifierades som de mest 

produktivitetshämmande slöserierna på plockavdelningen. Studien ger indikationer 

på att investering i ny teknik i form av en mobil chipavläsningsplatta skulle kunna 

minska slöseri, förbättra plockarnas arbetssätt samt öka produktiviteten. Att 

strukturera upp det område på avdelningen som anses som mest kritiskt, det privata 

rummet, är en stark rekommendation och detta kan göras med hjälp av verktyget 5S. 

Att ha en fast placering i form av hyllor i det privata rummet samt för några artiklar i 

plaggområdet skulle kunna bidra till att minska de befintliga slöserierna. Att göra en 

viss förändring av lagerlayouten genom att införa enblocklagersystem, zonplock och 

placera artiklar med hög popularitet närmare utlastningsområdet skulle kunna 

resultera i en minskad transportsträcka och högre produktivitet. I och med 

införandet av enblocksystemet kan också en S-formad ruttmetod tillämpas vilket 

innebär att plockaren slipper gå samma sträcka flera gånger. Ytterligare ett steg för 

att höja avdelningens prestation skulle vara att strukturera plocklistan efter 

artiklarnas placering och i och med det minska slöseri i plockorderprocessen. 

Nyckelord: Plockorderprocessen, produktivitet, slöseri, lagerlayout, 

artikelplacering, plocklager, Lean, lager, omarbete, transport, väntan. 
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Abstract 

Authors: Josephine Falkenberg Olsson & Matilda Lagerholm 

Examiner: Charlotta Torke 

Supervisor: Göran Stöth 

Title: Increasing the productivity in the order picking process – a case study at a 

textile service company. 

Background: Inventory has a large impact on the performance of the company's 

entire Supply Chain, therefore it is important to create efficiency and productivity in 

these. The picking stock is the most resource- and time consuming of all types of 

warehouses, therefore the pursuit is high to reach an efficiency and productivity in 

these. To achieve this, it is required to optimize a number of factors which are the 

picking method, stock layout, storage assignment, route planning and zone picking. 

Another factor that should be taken into consideration to achieve increased 

productivity is different forms of waste. In order to reduce and eliminate waste, the 

waste should first be identified, mapped, and quantified in order to be able to design 

appropriate improvement proposals. 

Purpose: The purpose of this master thesis is to study how the picking department 

can increase their productivity by identifying, quantifying and reducing existing 

waste. Furthermore, the aim is to examine how modified working methods and 

enhanced warehouse layout can increase the department’s productivity. 

Methodology: The study was conducted through a case study with a quantitative 

research design with qualitative elements. An abductive approach has been chosen to 

analyse the empirical data by using collected theories. Data were collected through 

observation, data analysis, time studies, interviews and a small comparative study. A 

literature review was conducted to construct the theory chapter. 

Conclusion: Transport and rework identified as the most productivity-inhibiting 

waste in the picking department. The results of the study gives indications to invest in 

new technology in form of a mobile chip reading plate which could be able to reduce 

waste, improve picking methods and increase productivity. Structuring the area that 

is considered most critically, the Private room, by using 5S is strongly recommended. 

To have fixed placement with shelves in the private room and a few articles in the 

garment area would contribute to reducing the existing waste. By implementing 

single block warehouse, zone-picking and by placing items with high popularity closer 

to the unloading there would be a reduced haul and increased productivity. By 

implementing single block warehouse an S-shaped routing method could also be 

applied, which means that the picker will not have the same route several times. A 

further step to improve the department's performance and reduce waste would be to 

structure the pick list by the placement of the items. 

Keywords: Order picking process, productivity, waste, warehouse layout, storage 

assignment, picking stock, Lean, inventory, rework, transportation, waiting. 
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Ordlista  

 

Företagsspecifik ord- och begreppslista: 

 

Bulkbeställning: En plocklista/nota som innehåller större mängder artiklar än 

“vanliga” plocklistor. Dessa beställningar går ofta till olika kunders textilstationer. 

 

Bädd- och plaggutvikningen: De två avdelningar som placerar ut nytvättade artiklar 

till artiklarnas bestämda lagerplatser på plockavdelningen. Plaggutvikningen placerar 

övergripande ut artiklar till området plagg och P-rummet medan bäddutvikningen 

enbart placerar ut till området som benämns som bädd. 

 

Dragare: Benämning på en befattning på avdelningen som mestadels plockar 

bulkbeställningar. I dragarens uppgift ingår även till viss del att upprätta flödet på 

avdelningen i form av att exempelvis flytta tomma lagerplatser (vagnar) och ersätta 

med fulla samt att skriva ut plocksedlar och ange kajplatser. 

 

Nota/plocklista: Den lista som anger vilka artiklar plockaren ska plocka. 

 

Plockare: Benämningen på de som arbetar på plocklagret med huvuduppgift att 

färdigställa plocklistor. 

 

Plockorderprocessen: Inkluderar alla steg i hela processen från att notan plockas till 

dess att notan är färdigställd och plockaren är på platsen där ny nota kan påbörjas. 

 

P-rummet: Privata-rummet där artiklar till privata sjukhus lagras.  

 

Övrig ord- och begreppslista: 

 

ABC-analys: Artiklar klassificeras utifrån olika kategorier (Storhagen, 2011). 

 

Buffertartiklar: Säkerhetslager för att fånga upp variationer i efterfrågan (Aronsson et 

al., 2011). 

 

Fast lager: När alla artiklar har en förutbestämd plats i lager (Lumsden, 2015; 

Manzini et al., 2012; De Koster et al., 2007). 

 

Flytande lager: När artiklarna placeras där det för tillfället finns plats (Lumsden, 

2015; Manzini et al., 2012; De Koster et al., 2007). 

 

Lagerzon: När lager är uppdelade i olika områden utifrån exempelvis artiklarnas 

egenskaper (Aronsson et al., 2011). 
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Lean: Lean syftar till att skapa ett arbetssätt som höjer kvalité och produktivitet 

genom att effektivisera, förebygga och eliminera olika former av slöseri (Lumsden, 

2015).  

 

NNVA: Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter (Olhager, 2013). 

 

NVA: Icke värdeskapande aktiviteter (Olhager, 2013). 

  

Omarbete: Onödiga rörelser som kan uppstå vid exempelvis felplacerade artiklar 

(Hines och Rich, 1997).   

 

Orderplockning: En plockningsmetod där plockaren färdigställer en eller flera order i 

en plocktur (Aronsson et al., 2011). 

 

Plocklager: Ett lager där materialuttaget avser leverans till kund vilket innebär att det 

som plockas är exakt det som ingår i en viss kundorder (Mattsson och Jonsson, 

2005).  

 

Plockrutt/plocktur: Den runda som plockaren går från och med att en plocklista 

hämtas, tills dess att alla artiklar i plocklistan är plockade och placerade på lastkajen 

och plockaren är tillbaka vid utgångspunkten igen (De Koster et al., 2007). 

 

Slöseri: Olika former av onödiga moment som inte tillför värde (Liker, 2009).  

 

Transport: Produkternas totala flödeslängd genom lagret (Hines och Rich, 1997).  

 

VA: Värdeskapande aktiviteter (Olhager, 2013). 

 

Väntan: När plockaren inte är i rörelse och inte kan utföra den tänkta aktiviteten på 

grund av att något exempelvis är upptaget (Bicheno et al, 2006). 

 

Zonplockning: En plockningsmetod där plockarna rör sig inom särskilda lagerzoner, 

vilket innebär att en order som har artiklar inom flera zoner färdigställs av flera 

plockare (Aronsson et al., 2011). 
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1 Inledning 

Lagrets produktivitet och effektivitet har stor påverkan på hur företagets 

logistiksystem i sin helhet presterar (De Koster et al., 2007; Bottani et al., 2012). 

Konkurrensen mellan företag sker i allt större utsträckning försörjningskedjor 

emellan vilket gör att en helhetssyn av kedjan är att föredra och därmed behöver 

också existerande lager vara väl fungerande (Mattsson, 2012). Att ha lager kan enligt 

Grant et al. (2006), Langley et al. (2008) och Lumsden (2015) resultera i för- och 

nackdelar. Fördelarna med ett lager kan vara att stordriftsfördelar kan uppnås, det 

kan leda till en förbättrad leverans- och kundservice, ökad flexibilitet och minskade 

ledtider (Langley et al., 2008). Men att upprätta lager innebär även stora 

investeringar samt ökade driftskostnader i olika former (Grant et al., 2006). 

Trots lagrets fördelar är lager inget som är självklart enligt Lumsden (2015) och 

varför lagret finns och varför lagernivån ser ut på ett specifikt sätt bör ifrågasättas. 

Att ha allt för höga lagernivåer kan enligt Lumsden (2015) och Nahmias (2009) 

resultera i onödiga kostnader samtidigt som allt för låga lagernivåer kan ha en 

negativ påverkan på företagets leveransservice. Vilket lager som byggs upp beror på 

vilket behov verksamheten har (Lumsden, 2015).  Ett av dessa lager är plocklager 

vars syfte är att dels balansera variationer i produktion och distribution och dels 

sortera order gentemot kund (Storhagen, 2011). Plocklagret består enligt Lumsden 

(2015) av olika funktioner: Buffertzon, uttagsprincip, plockteknik och 

avslutningsarbete. Det är också utifrån dessa fyra områden som en strategiskt 

utarbetad plan samt klassificering behöver göras för att skapa en god effektivitet och 

produktivitet (Lumsden, 2015). 

Plocklager anses enligt Bottani et al. (2012) vara tidskrävande och kostsamma i 

jämförelse med andra lagertyper. Allt fler företag strävar efter att öka sin 

produktivitet genom att effektivisera och förbättra momenten i plocklagret menar De 

Koster et al.(2007) och Bottani et al. (2012). För att kunna göra detta behöver flera 

olika faktorer optimeras vilka är lagerlayout, artikelplacering, ruttplanering, 

plockmetod och zonindelningen (De Koster et al., 2007; Chan och Chan, 2011). 

För att öka effektiviteten i själva arbetssättet (plockningen) så bör produkter 

kategoriseras på ett lämpligt sätt. Ett sätt att kategorisera artiklarna är genom en 

ABC- analys. Dock är denna typ av kategorisering många gånger inte tillräcklig enligt 

Guvenir och Erel (1998) då den inte tar hänsyn till flera viktiga faktorer. En ABC- 

analys kan därför behöva kompletteras med fler parametrar för att skapa en mer 

effektiv segmentering av lagrets produkter (Guvenir och Erel, 1998). 

För att en verksamhet och ett lager ska bli så effektiv som möjligt krävs det enligt 

Alsterman et al. (2009) att kunna identifiera befintligt slöseri. För att kunna göra 

detta krävs det att företaget vet vad som adderar värde och inte. För att identifiera 

olika former av slöseri kan olika värdeflödeskartläggningar användas där aktiviteter 

delas upp i kategorierna NVA, NNVA och VA (Alsterman et al., 2009; Hines och Rich 
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1997). Det finns i huvudsak sju former av slöseri vilka är överproduktion, väntan, 

transport, onödiga processer, onödigt lager, onödiga rörelser/omarbete och defekter 

(Hines och Rich, 1997). Vilket eller vilka slöseri som är värst för verksamheten kan 

skilja sig åt. Dock brukar överproduktion enligt Alsterman et al. (2009) ses som det 

slöseri som är värst då det lägger grunden till andra former av slöseri.  

1.1 Företagsbeskrivning 

Företaget har valt att vara anonymt och kommer i studien presenteras som företag X. 

Enligt företagets hemsida erbjuder företag X textilservicelösningar som både är 

miljömedvetna och kostnadseffektiva. Detta erbjuds till kunder som verkar inom 

hälsa och sjukvård, hotell och restaurang samt för industrisektorn inom Norden. 

Företaget erhåller textilier till sina kunder genom en fullservicelösning där det ingår 

anskaffning av textilier, tvätt och efterbehandling, leverans/hämtning, uppackning 

och reparation samt att företaget även erbjuder diverse tilläggstjänster. 

Huvudkontoret är placerat i mellersta Sverige där även en produktionsanläggning 

(tvätteri) finns. Produktionsanläggningar är strategiskt lokaliserade för att täcka 

stora delar av landet. Enligt företagets hemsida har företag X idag 450 anställda och 

omsätter cirka 500 MSEK.  

Utifrån information från alla bolag (2016) visar siffrorna på att både anställda och 

omsättningen har vuxit från år 2012 till 2014. Dock visar siffrorna på att 

vinstmarginalen har sjunkit från 13 % år 2012 och 2013 till 8 % 2014. 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt driftutvecklingschefen på studiens valda produktionsanläggning består 

anläggningen av avdelningarna sortering, tvätt, efterbehandling och plockning. Detta 

examensarbete kommer att fokusera på det sista steget plockning som benämns som 

plockavdelningen och plocklager. I detta område sker lagring och plockning av 

färdiga artiklar innan dessa transporteras till kund. Enligt driftutvecklingschefen är 

plockavdelningens uppgift att plocka och färdigställa cirka 100 000 artiklar per dag. 

Dessa artiklar paketeras enligt plocklistor som placeras i vagnar eller säckar för att 

sedan transporteras till kund. Arbetspassen är uppdelade på två skift där 15 personer 

arbetar på vardera skift, dessa benämns som plockare. På varje skift arbetar en 

dragare vars uppgift är att plocka större beställningar och att se till att arbetsflödet 

fungerar. Avdelningarna har varsin teamledare vars uppgift är att ha ett övergripande 

ansvar över avdelningens flöde och personal. Vad som ska plockas varierar och 

plocklistornas utseende kan se olika ut vilket kan resultera i ojämna 

arbetsprestationer.  

 

Det finns idag vissa riktlinjer för hur plockavdelningen ska arbeta dock finns det 

utrymme för förbättringar inom flera områden som lagerlayout, artikelplacering, 
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ruttplanering samt själva arbetssättet. Arbetsmomenten i själva plockorderprocessen 

kan även skilja sig åt mellan företagets olika anläggningar. 

 

Artiklar placeras på vagnar vilket gör att lagerlayouten kan förändras under tid. Detta 

underlättar vid omplacering på grund av exempelvis platsbrist eller när efterfrågan 

varierar. Trots att artiklarnas placering kan förändras så lokaliseras ändå de flesta 

artiklarna ofta inom samma område som tidigare. Artiklarna placeras ut av plagg- 

och bäddutvikare, det är dessa två avdelningar som ska se till att artiklar placeras på 

rätt vagn. Dessa faktorer tillsammans med plocklistornas variation kan enligt 

driftutvecklingschefen vara anledningar till att arbetsprestationerna och 

produktiviteten är mindre bra och varierande samt att onödiga moment uppstår som 

väntan, interna transporter och omarbete. Avdelningen mäts utifrån flera olika 

mätetal och ett av dessa är produktivitet vilket beräknas som antal packade artiklar 

genom antal arbetade timmar. Produktiviteten för kvartal 1 uppmättes till 590. 

 

Eftersom lagret till stor del påverkar hela flödeskedjans prestation är det viktigt att 

det finns en effektivitet och produktivitet i företags lager (De Koster et al., 2007). För 

att öka produktiviteten och förbättra plockorderprocessen krävs det enligt De Koster 

et al.(2007) och Chan och Chan(2011) att områden som lagerlayout, artikelplacering, 

ruttplanering, zonindelning och plockmetod optimeras och att företaget tar fram 

strategiskt hållbara lösningar för dessa områden. Eftersom att ett lagers produktivitet 

som tidigare nämnts har stor påverkan på företagets prestation är detta ämne 

intressant att studera och fenomenet kan relateras till andra organisationer och 

verksamheter som innehar plocklager. Därav kan till viss del de analyser och 

slutsatser som presenteras även lämpa sig till andra företag utöver företag X. 

Anledningen till att företag X valdes som studieobjekt var att de ansåg sig ha ett 

konkret problem inom detta område som också kunde relateras till studenternas 

pågående utbildning. Det är dock viktigt att poängtera att studien enbart studerar ett 

fall vilket gör att resultatet inte kan generaliseras.  

 

Utifrån resonemanget ovan mynnar detta ut i problemformuleringen: Hur kan 

företag X:s arbetssätt och lagerlayout förbättras för att nå en ökad produktivitet och 

samtidigt minska slöseri som väntan, interna transporter och omarbete? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med examensarbetet är att studera hur plockavdelningen kan höja sin 

produktivitet genom att identifiera, kvantifiera och minska befintligt slöseri. Vidare 

är syftet att studera hur ett förändrat arbetssätt och en förbättrad lagerlayout kan öka 

avdelningens produktivitet. 
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1.4 Mål 
 

Målet med examensarbetet är att genom ett förändrat arbetssätt och lagerlayout höja 

avdelningens totala produktivitet. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

 Studien har avgränsats mot att studera plocklagrets lagerlayout, 

artikelplacering, plockarnas arbetssätt samt tre av de mest relevanta 

slöserierna väntan, interna transporter och omarbete. Se definition för slöseri i 

ordlista och i teoriavsnittet 3.2.1. 

 

 Studien har avgränsats mot att enbart utarbeta förslag på en förändrad princip 

för att uppnå målet gällande arbetssätt och layout, studiens fokus är alltså inte 

att tillämpa denna princip i praktiken. 

 

 Avgränsning har gjorts mot att fokusera på en av företagets 

produktionsanläggningar vilket betyder att de utarbetade 

förbättringsförslagen huvudsakligen lämpas för den utvalda 

produktionsanläggningen.  

 

 På grund av studiens mål och syfte har valet gjorts att inte fokusera på bädd- 

och plaggutvikningen utan enbart dess funktion gentemot plockavdelningen. 

 

 Valet har gjorts att inte inkludera området som arbetar med att plocka ett litet 

sortiment kundägda kläder. Denna avgränsning gjordes eftersom att 

arbetssättet och artiklarna skiljer sig ifrån övriga plockavdelningen. 

 Studien fokuserade inte på ergonomi eller organisatoriska svårigheter som kan 

uppkomma med implementering av ett förändrat arbetssätt.  

 

 Studien fokuserar inte på upplärning av det nya arbetssättet eller vilka 

standarder som behöver upprättas med förändringen.  

 

 Studien kommer inte fokusera på de buffertlager som finns utan enbart 

inkludera själva plocklagret. 
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2 Metod  

2.1 Vetenskapligt syn- och angreppssätt 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det generellt två huvudinriktningar inom 

vetenskapligt synsätt, positivism och hermeneutik. En viktig aspekt att fundera över i 

detta sammanhang är om den sociala verkligheten kan eller borde studeras utifrån 

naturvetenskapliga metoder och principer. Positivism menar författarna är en 

naturvetenskapligt inriktad epistemologi vilket innebär att naturvetenskapliga 

metoder såsom experiment, kvantitativa undersökningar och logiska resonemang 

används för att studera sitt studieobjekt. Hermeneutik menar Gustavsson (2003) 

bygger på tolkning och förståelse och är nödvändigt i dimensioner som i praktiken är 

omätbara. Inom samhällsvetenskapen är studieobjekt ofta människor och dess 

intuitioner menar Bryman och Bell (2011) vilket är skiljt från de naturvetenskapliga 

studieobjekten. Denna studie har en positivistisk ansats då särskilda teorier och 

mätbara metoder använts för att klargöra den verkliga situationen. Dock har inslag av 

hermeneutik även förekommit för att tolka intervjupersonernas uppfattade 

problemområden på studieobjektet. 

 

I vetenskapliga studier som har en koppling till teori förekommer enligt Bryman och 

Bell (2011) två olika angreppssätt som teorin kan ha till analysen, deduktion och 

induktion. Vilket av dessa två som väljs är beroende av om teorin styr analys av data 

eller om teorin är något som uppkommer efter en analys av data. Övergripande kan 

angreppssätt inom denna studie anses vara deduktivt enligt Tjora (2012) och Bryman 

och Bell (2011) eftersom en prövning av befintliga teorier har genomförts. Dock 

beskriver det induktiva angreppssättet hur resultatet av detta forskningsarbete är 

format, därför kan det valda angreppssättet ses som en kombination av dessa två, 

vilket kallas abduktion enligt Tjora (2012). En abduktiv ansats utgår enligt Tjora 

(2012) från empirin men teorin har sin roll innan eller under forskningsprocessen 

vilket till viss del överensstämmer med denna studie då teori och empiri parallellt 

insamlats för att slutligen koppla samman det empiriska resultatet med teorin.  

 

2.2 Forskningsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2011) är det vanligt att de vetenskapliga metoderna delas in i 

två distinkta kategorier, kvalitativa och kvantitativa metoder. Dessa skiljer sig främst 

åt gällande vilken sorts information som ska undersökas men en del andra 

grundläggande skillnader brukar även beskrivas. Kvantitativa metoder är forskning 

baserat på undersökningar av sådant som är mätbart och går att representera i 

siffror. Frågor som ofta besvaras inom denna metod är enligt Backman et al.(2012) 

hur mycket eller hur många det är av någonting (Backman et al., 2012). Backman et 

al. (2012) menar att användning av statistik är vanligt inom kvantitativ forskning. 

Enligt Bryman och Bell (2011) har en kvantitativ metod ofta en deduktiv och 

positivistisk inriktning. 
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En kvalitativ metod karaktäriseras enligt Backman et al. (2012) som arbete med 

information som inte är numerisk med större fokus på hur studieobjektet är och vilka 

egenskaper som finns. Vid kvalitativ forskning är man ofta nära studieobjekten, 

såsom informanter vid intervjuer och individer i situationer där man gör 

observationer. Det är vanligen lämpligt att ha datainsamlingen tidigt under projektets 

gång för att ha möjlighet att anpassa teorier till vad som verkar intressant i den 

empiriska analysen (Tjora, 2012). Vid kvalitativ forskning menar Bryman och Bell 

(2011) att hermeneutik och ett induktivt angreppssätt i huvudsak föredras. 

 

I huvudsak har ett kvantitativt angreppssätt använts i studien, eftersom analys av 

numerisk data i form av plocksedlar, leveransstatistik, historiska mätetal och olika 

tidsstudier har dominerat för att uppnå studiens syfte och mål. Det har dock funnits 

vissa kvalitativa inslag. Dessa inslag fanns främst i den inledande fasen då målet var 

att skapa en uppfattning om nuläget och de problem som lagrets layout, 

artikelplacering och arbetssätt orsakade. Detta gjordes genom kvalitativa metoder 

såsom deltagande observationer och intervjuer med utvald relevant personal. 

 

2.3 Fallstudie 

Studien karakteriseras enligt Bryman och Bell (2011) som en fallstudie eftersom den 

är baserad på ett fall på en specifik anläggning hos företag X där avsikten varit att 

identifiera och minska slöseri samt finna en optimal lagerlayout och arbetssätt för att 

öka avdelningens produktivitet. Resultatet är därmed specifikt utformat för detta fall 

och ska inte ses som en generell lösning för andra organisationer med liknande fall. I 

ett sent skede under studien gjordes ett besök på en annan produktionsanläggning i 

syfte att studera de moment i plockorderprocessen som avvek från studiens valda 

anläggning, på grund av detta kan det sägas att fallstudien har ett kort inslag av vad 

enligt Bryman och Bell (2011) kallas för en komparativ studie.  

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primärdata 

Primärdata refererar till material som är skrivet eller insamlat av dem som bevittnat 

själva händelsen som beskrivs (May, 2010). Detta utgörs enligt May (2010) vanligtvis 

av enkäter, intervjuer och observationer. Studiens primärdata har samlats in genom 

observationer, tidsstudier och dataanalys. För att skapa en bild av nuläget har även 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer genomförts med relevant personal. 

För att skapa en bredare bild av plockorderprocessen och hur dess moment kan skilja 

sig åt anläggningar emellan gjordes även en dags observation på annan 

produktionsanläggning. Anledningen till detta val av primärdata var att det ansågs 

relevant till studiens syfte och mål. 
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2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är redan existerande uppgifter som någon annan insamlat, detta kan 

exempelvis vara böcker och artiklar (Bryman och Bell, 2011). För att bygga upp en 

teori i detta forskningsarbete gjordes en litteraturstudie genom främst facklitteratur 

och vetenskapliga artiklar. Litteraturen söktes fram på databaser som fanns att tillgå 

via högskolan. Sökord som återkommande användes var produktivitet, lagerlayout, 

artikelplacering, slöseri och LEAN.  

 

2.4.3 Intervjuer 

Vid semistrukturerade intervjuer är frågorna enligt Backman et al. (2012) 

förbestämda men ordningen kan sedan anpassas till den särskilda intervjun. Svaren 

från intervjupersonen är ofta längre och friare än vid strukturerade intervjuer. Vid 

ostrukturerade intervjuer har intervjuaren ett antal vida frågor kring särskilda teman. 

Respondenten uppmuntras därför att utveckla sina resonemang och intervjuaren 

tillåts att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar. I början av studien var 

intervjuerna utformade med frågor för att skapa en nulägesbild och en tydligare 

uppfattning av problemområdet. Frågorna som ställdes vid dessa tillfällen var av 

bredare karaktär och intervjuerna hade en ostrukturerad form. Efter att ha skapat en 

bild av nuläget skapades nya intervjufrågor som var av en semistrukturerad karaktär. 

Dessa utformades med hjälp av den teoretiska referensramen och nulägesanalysen. 

Anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes i denna fas var för att hålla 

en viss struktur på intervjun eftersom nu problemområdet var tydliggjort. Trots 

strukturen så gavs en frihet för respondenten att utveckla svaret på frågorna. 

 

2.4.4 Observationer och tidsstudier 

För att uppnå syftet med studien krävdes både indirekta och deltagande 

observationer. En deltagande observation beskriver Tjora (2012) är en kvalitativ 

metod där forskaren själv deltar i den situation som studeras och en indirekt 

observation är enligt Backman et al (2012) en kvantitativ metod och innebär främst 

mätningar. Observationer som utfördes var en kortare praktik på avdelningen, 

observation av plocksedlar och tidsstudier i form av filminspelning. En kort 

observation gjordes även på en annan av företagets produktionsanläggningar. Den 

data som samlades in och de verktyg som användes för insamlingen och därmed 

vidare strukturen av denna hade grund i den teoretiska referensramen och ses därför 

relevant för studien. 

 

2.4.5 Dataanalys 

Dataanalysen gjordes utifrån insamlad dokumentation och statistik som erhölls från 

företagets affärssystem samt filminspelningarna. Data som analyserades innehöll 

information gällande en längre periods plocksedlar, leveransstatistik samt olika 
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historiska mätetal för avdelningen vilket allt sågs som högst relevant för att uppnå 

syftet med studien.  

 

2.5 Genomförandet  

Första mötet med företag X ägde rum i februari för att tillsammans med 

driftutvecklingschefen, som även var examensarbetets handledare, föra en diskussion 

kring det planerade examensarbetet. Under mötet gavs en grundläggande 

bakgrundsinformation om organisationen, den valda anläggningen för 

examensarbetet, problemområde och planeringsupplägg. 

För att skapa en bild av arbetsprocessen, avdelningens funktion och en djupare 

förståelse för problemområdet genomfördes i studiens första skede observationer i 

form av en kortare praktik på avdelningen. Detta gick ut på att under två timmar 

praktisera med varsin plockare på avdelningen. Under praktiken ställdes frågor och 

anteckningar fördes för att säkerställa att momenten och arbetsgången uppfattades 

korrekt.  

Det krävdes en djup kännedom om problemområdet för att skapa en förstudie och 

nulägesanalys. För att samla in relevant data för detta ändamål bokades intervjuer in 

i samrådande med driftutvecklingschefen.  Syftet med intervjuerna var att skapa en 

bredare bild av problemområdet och se problemet ur olika perspektiv. Därför 

bokades intervjuer in med personer med olika ansvarsområden, arbetsuppgifter samt 

varierande anställningstider. Intervjuer genomfördes med driftutvecklingschefen, IT-

ansvarig, två teamledare, en dragare och två plockare. Plockarna valdes ut utifrån den 

tiden de arbetat på företaget. En plockare intervjuades som hade arbetat en längre tid 

och en som arbetat en kortare tid. Intervjuerna ägde rum på företag X i enskilda rum, 

vilket kan ha bidragit till att miljön ingav en tryggare upplevelse för respondenten än 

om intervjun hade ägt rum på en okänd plats enligt Trost (2009). För att kunna 

fokusera på intervjudeltagaren och kunna lyssna på intervjun i efterhand spelades 

samtliga intervjuer in efter godkännande från intervjudeltagaren. Innan samtliga 

intervjuer påbörjades säkerställdes det även att respondenten hade blivit informerad 

och förstod syftet med intervjun. Detta gjorde att respondentens motivation till att 

svara på samtliga ställda frågor ökade (Denscombe, 2009). 

Efter genomförd förstudie vilket innebar ett definierat problemområde, mål, syfte, 

metodutformning och en preliminär teoristruktur började insamlingen av kvantitativ 

primärdata. Denna datainsamling innehöll en längre periods leveransstatistik, 

plocksedlar och olika typer av mätetal utifrån avdelningens prestation. Även 

observationer av plocksedlar och tidsstudier i form av filminspelning genomfördes. 

Sju olika filmer spelades in där olika plockares arbetsgång följdes i syfte att skapa en 

nulägesanalys, värdeflödeskartläggning, studera olika former av slöseri samt rutt- och 

transportsträcka. Innan datainsamlingen påbörjades säkerställdes det att alla tänkta 

insamlingsmetoder var godkända från driftutvecklingschefen på företag X. 
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Alla som arbetar på plockavdelningen blev redan från start informerade om syftet 

med studien. Urvalet av filminspelningen skedde genom att teamledaren för 

avdelningen informerade samtliga anställda om syftet med inspelningen och frågade 

därefter om någon var villig att ställa upp. Utifrån de som anmälde sitt intresse valdes 

av teamledaren fyra personer ut. Plocklistorna som plockarna arbetade med under 

inspelningen valdes slumpmässigt ut för att få en så objektiv data som möjligt med 

tanke på studiens syfte. De anställda fick också information om att arbeta precis som 

”vanligt”, vilket innebar att själva inspelningen sköttes diskret. Att utföra en sådan 

observation diskret är viktigt för att inte störa den dagliga arbetsgången (Fangen, 

2005). En medvetenhet har funnits under datainsamlingen att de som filmades till 

viss del kan ha en olik arbetsgång i jämförelse med övriga anställda. Under 

intervjuerna framkom det dock att arbetsgången bland de anställda i stort sett är lika. 

Med anledning av detta togs beslutet att spela in sju filmer för att kunna 

säkerhetsställa att arbetsgången bland dessa följde ett övergripande gemensamt 

mönster. 

Efter klarlagd nulägesanalys och insamlad empiri på studiens anläggning gjordes ett 

besök på en annan av företagets produktionsanläggningar. Syftet med detta besök var 

att observera de moment i plockorderprocessen som skiljde sig åt mot studiens valda 

anläggning.  

För att kontinuerligt säkerställa att arbetets gång följde rätt riktning och att insamlad 

data och skrift skedde i enlighet med företag X:s regler skedde regelbundna möten 

med driftutvecklingschefen, anläggningens produktionsutvecklare och en av 

teamledarna. Vid dessa möten tillhandahölls ett utkast av studien. Kontinuerliga 

avstämningar gjordes också med handledaren på högskolan för att säkerställa att 

skolans riktlinjer och tidsplanen följdes. 

 

2.6 Reliabilitet 

För att säkerställa en god tillförlitlighet har en utförlig beskrivning av 

datainsamlingen genomförts. För att minska subjektivitet och tolkningsfel vid 

intervjuerna gjordes inspelningar efter godkännande från respondenten vilket är i 

enlighet med vad Trost (2009) rekommenderar för att säkerställa studiens 

reliabilitet. 

För att skapa tillförlitlighet vid mätning av plockarens olika moment studerades 

filminspelningarna i efterhand. Detta gjorde att tidtagningen av momenten blev mer 

korrekta än om det gjorts under inspelningen. För att ytterligare öka tillförlitligheten 

i studien definierades de olika momenten i plockorderprocessen innan mätningen 

påbörjades.  

Det har funnits en medvetenhet kring att spagettidiagrammen skulle kunna bli 

annorlunda om någon annan utförde dessa eftersom att plocklistornas innehåll 
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varierar samt att artikelplaceringen kan se olika ut i perioder. För att skapa en hög 

tillförlitlighet gällande dataanalysen av företaget X plocksedlar, leveransstatistik och 

historiska mätetal har kontinuerliga avstämningar med driftutvecklingschefen gjorts 

för att stämma av att insamling och analys ses som relevant och har tolkats korrekt. 

Ett kritiskt förhållningssätt har under studien varit genomgående samt att en öppen 

kommunikation hela tiden funnits med driftutvecklingschefen och annan personal 

för att minska eventuell subjektivitet.  

 

2.7 Validitet 

För att säkerställa validiteten i arbetet har studiens syfte och mål funnits som grund 

vid all datainsamling. Klara mått och mätmetoder har använts i enlighet med vad 

Ejvegård (2009) rekommenderar för att säkerställa studiens validitet. En löpande 

granskning av arbetet har skett av både handledare på företaget och högskolan för att 

säkerställa att relevanta mått och mätmetoder använts, vilket därmed har stärkt 

arbetets vad Bryman och Bell (2011) beskriver som interna validitet. Den externa 

validiteten, som enligt Bryman och Bell (2011) visar på huruvida resultatet kan 

generaliseras kan till viss del ses som låg eftersom att enbart en avdelning hos företag 

X har studerats samt att en kort observation av plockorderprocessen på en annan av 

företagets anläggningar har genomförts. Dock kan det tänkas att andra företag med 

liknande problem kan ha nytta av delar av resultatet. 

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Under arbetets gång har de fyra allmänna huvudkraven följts vilka är; information- 

samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet (Bryman och Bell, 2011). 

Informationskravet. I enlighet med vad Bryman och Bell (2011) beskriver som 

informationskravet inleddes samtliga intervjuer i studien med en presentation av 

forskningsarbetet för att respondenten skulle få förståelse för sitt deltagande i 

undersökningen. Därefter tillfrågades respondenten om intervjun kunde bandas, där 

ett samtycke krävdes för att bandning skulle ske och i samband med frågan 

förklarades även syftet med inspelningen. 

Samtyckeskravet. De som deltog i undersökningen deltog frivilligt och hade när som 

rätt att avbryta i enlighet med vad Forsman (1997) beskriver som samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet. Personliga uppgifter har behandlats med konfidentialitet och 

endast använts för studiens syfte i enlighet med vad Forsman (1997) beskriver som en 

del av konfidentialitetskravet.  

Nyttjandekravet. I enlighet med vad Bryman och Bell (2011) beskriver som 

nyttjandekrav så har uppgifter som samlats in om enskilda personer enbart används 

för forskningens ändamål. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Produktivitet 

Produktivitetens vanligaste formel anges enligt Olhager (2013) som Output genom 

Input, vilket betyder att produktivitetsmåttet påverkas av båda faktorerna. Måttet 

produktivitet kan visa på vilka förändringar som sker under en period och om dessa 

förändringar sker i en positiv eller negativ riktning. Detta mått visar enligt Olhager 

(2013) på hur kostnadseffektiviteten ser ut. För att skapa en hög produktivitet krävs 

enligt Lumsden (2015) antingen ett stort utflöde av varor och tjänster mot ett givet 

inflöde eller att leverera ett givet utflöde med ett så litet inflöde som möjligt. Vidare 

menar författaren att produktivitetsmåttet beskriver hur vi hushåller med egna 

resurser som exempelvis arbetsinsatser och hur vi med ny kunskap och investeringar 

skapar nya. Utöver det klassiska produktivitetsmåttet så kan enligt Olhager (2013) 

produktivitet mätas utifrån Output genom Input av flera faktorer som ses som 

relevanta, detta kallas för flerfaktorsproduktivitet.  

Storhagen (2011) menar på att produktivitet bör ses utifrån en bredare ansats än det 

klassiska synsättet. Istället för att enbart se till utflöde genom inflöde så bör målet 

med måttet vara att leverera den bästa relationen mellan resursförbrukning och 

faktisk försäljning.  

Att öka produktiviteten i lager kan enligt Grant et al. (2006) åstadkommas på en rad 

olika sätt. Några exempel på detta är att effektivisera lagerlayouten, 

artikelplaceringen och plockmetoden samt investera i ny och mer effektiv teknologi. 

Grant et al. (2006) menar även på att en ökad produktivitet kan åstadkommas genom 

att genomföra utbildning på alla nivåer (managers, teamledare och personal). Att 

genomföra utbildningar skapar förutsättningar för utveckling och kunskap för hur 

arbete och styrning ska utföras för en ökad effektivitet och produktivitet. 

Ett område där ofta produktiviteten och effektiviteten behöver öka är verksamheters 

plocklager menar Bottani et al. (2012). Plocklagret är det lagret som är mest 

tidskrävande samt står för en stor del av företagets lagerkostnader. För att öka 

plocklagrets produktivitet krävs det enligt De Koster et al. (2007) och Parikh och 

Meller (2009) att flera faktorer optimeras som lagerlayouten, artikelplacering, 

ruttplanering och zonindelningen vilket ofta kan vara komplext. 

 

3.2 Lean 

Uttrycket Lean production lanserades under 1970-talet med ursprung i Japan hos 

biltillverkaren Toyota (Liker, 2009). Under åttiotalet visade det sig att Japanska bilar 

framförallt från tillverkaren Toyota i jämförelse med andra länders tillverkning höll 

en betydligt högre kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris (Alsterman et al., 2009). Att 
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arbeta utefter Lean-filosofin resulterade i hög kvalitet och produktivitet genom att 

effektivisera, förebygga och eliminera olika former av slöseri (Lumsden, 2015).  

2004 växte enligt Liker (2009) Toyota till att bli den tredje största biltillverkaren och 

den mest vinstdrivande biltillverkaren i världen, Toyota tycktes lösa problem och stå 

starka trots omvärldens kriser. Toyota skapade även en produktionsutveckling som 

Liker (2009) menar på var snabbare och mer effektiv än sina konkurrenters. Vidare 

menar författaren att framgångsfaktorn för Toyota har varit att i decennier arbeta 

med en filosofi som baseras på människokännedom och motivation. Mycket arbete 

har lagts på att utveckla ledarskapet, skapa en fungerande kultur, skapa 

framgångsrika och starka team samt bygga ett långsiktigt samarbete såväl internt 

som externt. Utifrån detta har enligt Alsterman et al. (2009) olika verktyg formats. 

Många västerländska företag gör misstaget att först börja arbeta med verktygen 

framför filosofin vilket enligt författarna resulterar i att många misslyckas med sina 

försök att implementera Lean. Lean production bygger på fyra principer vilka är 

problemlösning, anställda och partners, processer och filosofi, detta brukar 

illustreras som en pyramid, se bild nedan (Liker, 2009).  

 

Figur 3.1 4P-modellen för The Toyota Way. Källa: Liker (2009) 

Lean som är en förkortning av det ursprungliga uttrycket Lean production kan 

tillämpas inom alla verksamheter inte bara inom tillverkningen (Lumsden, 2015). 

Lean är enligt Alsterman et al. (2009) ett långsiktigt och ständigt pågående arbete 

som ingriper hela företaget och som ska genomsyras i ledarskap, kultur, metoder, 

medarbetare och värderingar. Det handlar enligt Liker (2009) om att stegvis minska 

sådant som är onödigt vilket ger förutsättningar för en bättre lönsamhet, 

produktivitet och konkurrenskraft.  Med allt hårdare krav från intressenter menar 

Alsterman et al. (2009) att det många gånger skapas kortsiktiga lösningar vilket går 

emot Lean-filosofin och detta kan vara en bidragande faktor till att Lean-

implementeringen inte alltid lyckas. Enligt författarna kan ett lyckat Lean-arbete 

resultera i en mängd positiva faktorer som ökad kvalité, produktivitet, minskade 
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kostnader, flexibilitet, ökad leveranssäkerhet, förkortad leveranstid, minskad 

stressnivå och starka samarbeten. 

 

3.2.1 Slöseri 

Enligt Lumsden (2015) och Liker (2009) syftar Lean till att skapa ett arbetssätt som 

höjer kvalité och produktivitet genom att effektivisera, förebygga och eliminera olika 

former av slöseri. Inom Lean finns det enligt Alsterman et al. (2009) vanligen sju 

former av slöseri. Denna studie kommer som tidigare nämnts främst fokusera på 

väntan, omarbete och intern transport.  

1.   Väntan. Väntan uppkommer när produkter inte rör sig eller inte bearbetas 

(Hines och Rich, 1997). Väntan kan exempelvis uppstå då ett verktyg är upptaget eller 

vid sena leveranser (Bicheno et al., 2006). 

2.   Transport. Alsterman et al. (2009) menar på att såväl extern som intern 

transport klassas som onödigt. Dock kan kunden i vissa fall vara beredd att betala för 

externa transporter medan interna transporter enbart ses som ett slöseri. Att det 

förekommer mycket interna transporter kan enligt författarna vara ett tecken på att 

något inte är som det ska, det kan exempelvis handla om att lagerlayouten är felaktig.  

3.   Omarbete, rörelser och förflyttningar.  Att göra rörelser, förflyttningar och 

omarbete som inte tillför värde är enligt Alsterman et al. (2009) en form av slöseri. 

Det kan handla om att förflytta sig en sträcka för att hämta något eller placera om 

något som inte ligger rätt. Att eliminera eller minska denna form av slöseri kan 

resultera i ökad produktivitet anser Alsterman et al. (2009). 

Nedan presenteras de övriga 4 slöserierna.  

4.    Överproduktion. Att överproducera betyder enligt Alsterman et al. (2009) att 

fler produkter tillverkas än vad som efterfrågas. Det kan också handla om att 

tillverkningen sker snabbare än behovet eller att produkter blir klara före tidsplan. 

Överproduktion skapar enligt Alsterman et al. (2009) ofta andra former av slöseri 

vilket gör att det kan ses som den värsta formen av slöseri.  

5.   Överarbete.  Att en produkt överarbetas menar Lumsden (2015) är en form av 

slöseri. Onödiga resurser läggs på moment som inte kunden är villig att betala för.  

6.   Lager. Lager tillför inget värde till produkten förutom i mycket specifika fall och 

ses därför som en form av slöseri (Lumsden, 2015). 

7.   Produktion av defekta produkter. Att lägga resurser på att reparera sådant 

som inte blev rätt från början är en form av slöseri menar Alsterman et al. (2009). Att 

defekta produkter produceras och skickas längst flödet är helt onödigt och detta 

slöseri bör omedelbart elimineras (Lumsden, 2015).  
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3.2.2 Värdeflödesanalys och kartläggning 

En värdeflödesanalys som även benämns som VSM (Value Stream Mapping) är ett 

verktyg för att kunna skapa en överblick och kartläggning över nuläget (Alsterman et 

al., 2009). Dess syfte är att kunna se vilka steg som tillför värde, inte tillför värde 

samt identifiera de stegen som inte tillför värde men är nödvändiga (Olhager, 2013). 

Hines och Rich (1997) förklarar de tre olika kategorierna enligt följande: 

 Icke-värdeskapande (NVA) kan inkludera väntan och dubbelarbete. Dessa 

typer av aktiviteter bör elimineras så fort som möjligt. 

 Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter (NNVA) kan inkludera moment 

som att packa upp och gå en lång sträcka för att hämta delar som behövs för 

att fortsätta sitt arbete. För att minska dessa moment behövs större 

förändringar göras som exempelvis förändringar av layouten. 

 Värdeskapande (VA) består av att bearbeta råmaterial och halvfabrikat.  

Genom att använda en värdeflödesanalys kan en tydligare bild av vilka slöseri som 

uppkommer i flödet visualiseras och utifrån det kan rätt förbättringsåtgärder skapas 

för att minska och eliminera dessa (Melton, 2005). 

Innan själva värdeflödeskartläggningen påbörjas bör det definieras vad värde för 

kunden innebär samt att en avgränsning av området för kartläggningen görs 

(Alsterman et al., 2009). För att kunna kategorisera de olika stegen utifrån NVA, 

NNVA och VA så kan frågor ställas som: Vilka aktiviteter åstadkommer värde? Vilka 

är överflödiga? Och vilka aktiviteter behövs för att åstadkomma de värdeskapande 

aktiviteterna? (Olhager, 2013).  När kartläggningen är klar identifieras enligt Olhager 

(2013) möjliga problem, slöseri och eventuella förbättringsområden. Det krävs då 

ofta att kartläggningen studeras djupare och att rotorsaken till problemen hittas. För 

att komma åt rotorsaken rekommenderar författaren att använda verktyg som 

exempelvis Ishikawa-diagrammet. För att få en överblick över ruttplanering och 

transportsträckor kan även ett så kallat spagettidiagram användas, se avsnitt 3.2.4. 

När processtegen studerats djupare och problem, slöseri och möjliga 

förbättringsområden definierats så kan enligt Alsterman et al. (2009) en kartläggning 

av ett framtida läge påbörjas. 

Enligt Hines och Rich (1997) finns många olika förslag på hur en 

värdeflödeskartläggning ska gå till och dessa kan skifta beroende på vilken bransch 

företaget är verksam i samt vad syftet med kartläggningen är. En värdeflödesanalys 

som enligt Hines och Rich (1997) är effektiv för att identifiera slöseri som väntan, 

onödiga- transporter, rörelser och processer är en så kallad 

processaktivitetskartläggning. Denna kartläggning beskrivs nedan i fem steg. 

Steg 1. Studera och kartlägg flödet. 

Steg 2. Identifiera de slöseri som finns. 

Steg 3. Se över alternativen för om processerna kan göras mer effektiva. 
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Steg 4. Skapa förbättringsmöjligheter för flödet och involvera i detta förändrade 

layouter och rutter. 

Steg 5. Se över om varje steg som görs verkligen är nödvändigt och vad skulle 

konsekvenserna bli om steg togs bort? 

För att göra denna kartläggning kan enligt Hines och Rich (1997) olika verktyg 

användas som inspelning av sekvenser i flödet, tidtagning samt att 

transportsträckorna mäts. 

 

3.2.3 Ishikawadiagram & rotorsaksanalys 

Att ta reda på rotorsaken till ett problem är enligt Olhager (2013) grunden i Lean-

filosofin och grunden för att skapa rätt och framgångsrika förbättringar och åtgärder. 

Många gånger avviker rotorsaken ifrån den ytliga orsaken och symptom som ansågs 

uppenbar från början (Olhager, 2013).  

Karou Ishikawa var en föregångsman inom kvalitetsområdet och skapade enligt 

Wong (2007) flera verktyg för att åstadkomma förbättringar, ett av verktygen var ett 

diagram som kom att kallas Ishikawadiagrammet alternativt Fiskbensdiagrammet. 

Anledningen till namnet är enligt författaren att diagrammet kan liknas vid just en 

fisk där själva problemet sitter vid fiskens huvud och möjliga orsaker till problemen 

kategoriseras vid fiskens ben. Vardera fiskben är traditionellt uppdelade utifrån 

material, maskin, människa, miljö, mätning och metod men dessa kan variera utifrån 

det huvudsakliga problemet och bransch menar Kitcher et al. (2013). Under de 6 

olika kategorierna skrivs enligt författarna möjliga orsaker till själva 

huvudproblemet, detta sker genom en så kallad ”brainstorming”. När alla möjliga 

alternativ presenterats skapas enligt Kitcher et al. (2013) en bredare bild och kunskap 

om problemet och utifrån det kan rätt orsak till problemet identifieras och därmed 

kan rätt åtgärder vidtas.  

 

Figur 3.2 Ishikawadiagram. Källa: Egen illustration av Olhager (2014) 
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3.2.4 Spagettidiagram 

Ett spagettidiagram är ett verktyg som kan vara till stor hjälp om det finns behov av 

att effektivisera layouter och minska slöseri som uppkommer med transporter och 

rörelser (Bicheno et al., 2006). Spagettidiagrammet genomförs genom att följa 

produktens, kundens eller patientens flöde och kartlägga detta med streck på en karta 

över det utvalda området (Alsterman et al., 2009). På detta sätt kan slöseri i olika 

former tydligare visualiseras vilket i sin tur ger möjligheter till att arbeta fram 

förbättringar för att minska dessa (Bicheno et al., 2006). 

 

 

Figur 3.3 Spagettidiagram. Källa: Egen illustration av Bicheno et al. (2006) 

 

3.2.5 5S 

Metoden 5S handlar om att skapa en väl fungerande och organiserad arbetsplats 

vilket är en grund för att öka företagets produktivitet och effektivitet samt minska 

dess slöseri (Alsterman et al., 2009). 

De 5 s:en står enligt Bicheno et al. (2006) för följande:  

1. Sortera. Kategorisera det som används ofta, ibland och inte alls. Släng det som 

inte används, är överflödigt och sortera bort det som används lite. 

 

2. Strukturera. Det som används behöver struktureras och placeras på rätt 

platser och i rätt höjd för att minska olika former av slöseri. Det som används 

ska vara lättillgängligt. 

 

3. Städa. Detta steg kallas även för synliggör. Att städa regelbundet behövs för att 

upprätta en ordning. Vissa lägger in en rutin för när städning ska ske, andra 

utser ansvariga som har som uppgift att kontrollera att de regler och 

standarder för hur ordningen ska vara sköts. För att städning och placering av 

artiklar och verktyg sker på rätt sätt krävs det att personal uppdateras gällande 

förändringar i form av exempelvis förändrat sortiment och försäljning. 
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4. Standardisera. I detta steg utvecklas standarder för de föregående 3 S:en. 

 

5. Se till. Alla inom organisationen ska arbeta med 5s för att det ska bli ett lyckat 

arbete. Det behövs ett aktivt deltagande och ett tankesätt om att sträva efter att 

skapa ständiga förbättringar.  

Att arbeta med 5S är enligt Alsterman et al. (2009) ett långsiktigt arbete som hela 

tiden pågår och bör vara genomgående inom organisationen. Genom att arbeta med 

denna metod kan enligt författarna flera slöseri elimineras som exempelvis väntan, 

omarbete och transport.  

 

3.3 Lagrets utformning 

Vid utformning av en ny lagerlayout bör främsta målet enligt Jonsson och Matsson 

(2005) vara att skapa så rationella flöden som möjligt och samtidigt hålla en hög 

utnyttjandegrad av lagerytan. Vidare menar Lumsden (2015) att minskat 

transportarbete och att artiklarna är lättillgängliga bör eftersträvas vid utformningen. 

Jonsson och Mattsson (2005) upplyser om en tumregel där hanteringseffektivitet bör 

gå före utnyttjande av lageryta, eftersom dessa två parametrar sällan går hand i hand 

då mindre yta att förflytta sig på gör det svårare att ta sig fram. 

Ett plocklagers layout berör två skilda problem, som De Koster et al., (2007) 

benämner som facility layout problem och internal layout design. Facility layout 

problem innefattar hur placeringen av lagrets olika avdelningar och funktioner ska 

lokaliseras, till exempel var i anläggningen varumottagning, plockområde, lagring 

och utlastning ska vara placerade. Internal layout design handlar mer om 

plockområdets utformning med hänsyn till bland annat antalet gångar och dess längd 

och bredd, antalet lagringshyllor och placeringen av artiklar för att uppnå kortaste 

möjliga förflyttningssträcka (De Koster et al., 2007). Vidare beskriver Hassan (2002) 

att vid design av lagrets layout bör aspekter som flödesprinciper, plockzoner och 

utrymmesbehov tas upp. 

 

3.3.1 Plocklager 

Med ett plocklager menas ett lager där materialuttaget avser leverans till kund vilket 

innebär att det som plockas är exakt det som ingår i en viss kundorder (Mattsson och 

Jonsson, 2005). Plocklagrets funktion är enligt Lumsden (2015) även att ta upp 

variationer i efterfrågan och produktion. I ett manuellt hanterat plocklager menar 

Henn et al. (2012) att artiklar hämtas av operatörer utifrån särskilda plocksedlar. 

Operatörerna går då en plockrunda med ett antal stopp i plocklagret för att samla de 

artiklar som anges på plocklistan. Ett plocklagers uppbyggnad utgörs av ett antal 

funktioner som Lumsden (2015), De Koster et al. (2007) och Aronsson et al. (2011) 

benämner på olika sätt men med liknande innebörd vilka sammanfattningsvis är 
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plockmetod, plockteknik, ruttplanering, flödesprinciper, artikelplacering och 

zonindelning. Dessa faktorer är enligt De Koster et al. (2007) viktiga att ta hänsyn till 

när ett lager ska utformas. Även om plockorderprocessen verkar som en relativt enkel 

aktivitet så påverkar alla dessa faktorer produktiviteten och effektiviteten och dessa 

kommer att beskrivas närmare i kapitel 3.3.2–3.3.6. 

 

3.3.2 Plockorderprocessen 

Processen för orderplockning innebär plockning av artiklar från lager för att möta en 

specifik kundorder, detta är en viktig funktion eftersom den har stor påverkan på 

företagets kundservice (Park, 2012). En plocklista består enligt Aronsson et al. (2011) 

vanligen utav en specifik kundorder med ett antal orderrader där varje rad står för en 

unik artikel eller lagerplats, med en viss kvantitet. Aronsson et al. (2011) menar att 

plocklistans utformning är viktig då det kan påverka plocktiden och risken för 

felläsning och bör därför vara lättläst med så få tecken som möjligt. När plockningen 

sker beskriver Henn et al., (2012) att orderplockarna vanligen använder enheter som 

exempelvis vagnar som de drar med sig genom lagret för att söka och förflytta sig till 

de lagringsplatser som anges i plocklistan, där sedan artiklarna plockas och läggs på 

vagnen. Henn et al. (2012) menar att orderraderna är sorterade i den ordning som 

artiklarna är tänkta att plockas i. Författarna förklarar vidare att när ordern sedan är 

färdigplockad sker en dokumentation av plocktransaktionerna för att den slutligen 

ska packas för vidare transport till kund. Plockorderprocessen är enligt Park (2012) 

något som i många fall har högst behov av arbetskraft och är mest kostsam jämfört 

med andra funktioner kopplat till lager. 

Den totala tiden det tar att färdigställa en order kallar Henn et al., (2012) för 

plockorderprocesstiden där följande fyra tidskrävande aktiviteter ingår: 

 Förflyttningstid, den tiden det tar för plockaren att förflytta sig från 

startområdet, mellan plockstationerna och till utlastningen. 

 Söktid, den tiden det tar att hitta rätt artiklar. 

 Plocktid, tiden det tar att flytta artiklarna från hyllan till vagnen. 

 Förberedelse-/avslutningstid, administrativt och förberedande arbete innan 

och efter varje tur som till exempel att i början hämta plocklista och en ny vagn 

och i slutet av varje tur dokumentera det som plockats och ställa plockvagnen 

till rätta. 

Förflyttningstiden mellan de olika plockområdena menar Caron et al. (2000) 

vanligen står för den största delen av den totala plockorderprocessen. Även sökandet 

menar Park (2012) är en av de mer tidskrävande aktiviteterna i processen. Park 

(2012) förklarar att detta påvisar att produktiviteten är starkt beroende av 

plocklagrets layout. 
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3.3.3 Plockmetod 

Det finns många olika varianter på hur orderplocket sker i olika lager och ofta finns 

flera arbetssätt för orderplockning inom ett och samma lager (De Koster et al., 

2007).   

Aronsson et al. (2011) nämner tre olika metoder för utplockningen; orderplockning, 

zonplockning och artikelplockning. Orderplockning innebär enligt författarna att en 

plockare färdigställer en hel order åt gången där ofta artiklarna plockas direkt i 

transportemballaget. En nackdel med denna metod menar Lumsden (2015) är att 

plockeffektiviteten blir lägre då plockaren förflyttar sig långa sträckor medan en 

fördel är att ordern hanteras separat vilket gör det lättare att upptäcka fel som begås. 

Vid zonplockning förklarar Aronsson et al. (2011) att ordern delas upp på flera 

lagerområden med en separat plockare per zon. Författarna menar att zonplockning 

är ett bra alternativ för att undvika köer vid exempelvis högfrekventa artiklar och 

Park (2012) påpekar även att denna metod markant kan förkorta plockarnas 

förflyttningssträcka. Den sistnämnda principen för utplockning, artikelplockning, 

innebär att utplockningen sker artikelvis av exempelvis ett dagsbehov som därefter 

sorteras till olika kundorder (Aronsson et al., 2011). Artikelplockning är enligt 

Lumsden (2015) lämpligt om man har stora utrymmen. 

 

3.3.4 Plockteknik 

De Koster et al. (2007) menar att majoriteten av alla lager använder mänsklig 

arbetskraft för orderplockningen. Den mest förekommande varianten av manuellt 

orderplock är enligt författarna picker-to-past vilket innebär att orderplockare går 

eller kör genom gångar i lagret för att plocka artiklar. De Koster et al. (2007) delar in 

picker-to-past i ytterligare två typer; low-level picking och high-level picking. Detta är 

vad Lumsden (2015) benämner som lågplockning och högplockning vilket innebär att 

artiklarna antingen är lågt placerade och lätt åtkomliga eller högt placerade där 

speciell utrustning krävs för att nå dem. Gourdin (2006) menar att det finns en del 

nackdelar med ett manuellt hanterat plocklager, som att personal kan lägga artiklar 

på fel plats, felaktigt registrera data, skada varorna och plocka kundordern felaktigt. 

 

3.3.5 Ruttplanering 

När det är givet utifrån plocklistan vilka platser i plocklagret som ska besökas är 

nästa problem i vilken ordning dessa ska besökas (Petersen, 1999). Syftet med 

ruttplanering menar De Koster et al. (2007) är att säkerställa en bra rutt genom 

lagret med avseende på tid och sträcka. Plockrutten räknas från det att 

orderplockaren tar plocklistan och vidare besöker alla angivna platser till att han 

återvänt till utgångspunkten igen (De Koster et al., 2007). Det finns matematiska 

formler som kan användas för att beräkna den optimala rutten men dessa menar 

Roodbergen (2012) endast är användbara på ett begränsat antal lagerlayouter. För de 
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flesta former av lagerlayout får man istället utgå ifrån särskilda principer vid 

ruttplaneringen, vilka ofta föredras även då formler är möjliga eftersom de är enklare 

att använda och förstå (Roodbergen, 2012).  

Det finns 6 enkla principer för ruttplanering och dessa är i grunden utvecklade för 

lager med endast en rad av hyllsystem (se figur 3.4) men kan med vissa 

modifikationer användas till flerblockslagersystem. Dessa beskriver De Koster et al. 

(2007), Roodbergen (2012) och Petersen (1999) på följande sätt: 

 S-formade metoden innebär enligt ovan författare att varje lagergång som har 

en plats som ska besökas åtminstone en gång under turen passeras igenom 

helt, och de gångar som inte ska plockas ifrån passeras följaktligen inte.  

 Vid återvändsmetoden går orderplockaren in och ut i samma ände av den 

gång han ska plocka en artikel i.  

 Mittpunktsmetoden delar generellt upp lagret i två områden, då man först 

plockar i de främre delarna av gångarna och sedan plockar i de bakre delarna 

av gångarna.  

 Vid största avståndet-metoden förflyttar sig orderplockaren i gången men 

återvänder alltid till den ände han började i. Den punkt som plockaren ska 

vända i gången beräknas utifrån det största avståndet mellan två plockplatser. 

Detta innebär enligt Henn et al. (2012) att plockaren aldrig genomkorsar en 

gång helt förutom de gångar som ligger längst ut. Därmed, likt 

mittpunktsmetoden, tas en sida av gångarna i taget. 

 I den kombinerade metoden sker en kombination av den s-formade metoden 

och återvändsmetoden där man strävar efter att minimera avståndet mellan de 

plockställen med längst mellanrum i två närliggande gångar (Petersen, 1999). 

Dessa val görs enligt Roodbergen (2012) med en dynamisk programmering. 

 Den sjätte principen är den optimerande metoden då en formel används för 

att uppnå den optimala rutten och den visas därmed inte i figur 3.4. Att 

använda denna metod går snabbt och kan göras i en vanlig dator och resultatet 

är vanligtvis en kombination av den s-formade metoden och största avståndet-

metoden (Petersen, 1999).  

Petersen (1999) förklarar att de vanliga principerna i stort sett kan ge optimala vägar 

och att dessa föredras då de är mer naturliga och skapar mindre förvirring för 

plockarna.  
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Figur 3.4 Fem principer för ruttplanering i ett enblockslagersystem. Källa: Shiau (2012) 

 

3.3.6 Flödesprinciper 

Det förekommer många olika varianter på lagerlayouter men det finns generellt två 

särskilda typer av lagerlayout, U-formad och linjärt formad layout (Jonsson och 

Mattsson, 2005). Dessa menar Jonsson och Mattsson (2005)  skiljer sig åt med 

hänseende till hur materialet flödar genom lagret. Vid en U-formad layout sker 

varumottagning och utlastning i samma ände av lagret och ett sådant flöde möjliggör 

enligt Lumsden (2015) en artikelplacering enligt en ABC-uppdelning. I den linjärt 

formade lagerlayouten är varumottagningen och utlastningen i varsin ände och allt 

material måste förflyttas hela sträckan från varumottagning till utlastning (Jonsson 

och Mattsson, 2005). Denna utformning betyder ofta ett ökat transportarbete och är 

mest lämplig vid hantering av stora volymer och relativt få artiklar (Lumsden, 2015). 

Lumsden (2015) nämner även en variant på ett linjärt flöde kallat triangulärt flöde 

och förklarar att likt linjärt flöde är varumottagning och utlastning i varsin ände men 

flödet av material sker till olika avdelningar inom lagret. 

 

Figur 3.5 Linjär respektive U-formad flödeslayout. Källa: Jonsson och Mattsson (2005) 

 



 
 

22 
 

3.3.7 Artikelplacering 

Artikelplaceringen i lager är enligt Hassan (2002) ett viktigt inslag när en ny layout 

ska tas fram eftersom det påverkar både förflyttningssträckor, tid, plockarnas 

produktivitet, materialets genomströmning och trängseln i lagret. Två 

huvudkategorier inom artikelplacering förekommer upprepade gånger i litteraturen 

(Lumsden, 2015; Manzini et al., 2012; de Koster et al., 2007); 

 Flytande lager. Ett flytande lager innebär enligt författarna att artiklarna 

placeras ut slumpmässigt där det för tillfället finns plats. Denna metod är 

vanligt förekommande då den är lätt att använda och kräver mindre lageryta 

(Lumsden, 2015). 

 Fast lager. I ett fast lager har varje artikel en förutbestämd placering i lagret 

(Lumsden, 2015; Manzini et al., 2012; de Koster et al., 2007). Detta kräver 

enligt Manzini et al. (2012) mer yta för lagring i plockområdet men möjliggör 

för plockarna att memorera artiklarnas särskilda platser. 

Det är enligt Aronsson et al. (2011) främst fyra parametrar som styr artiklarnas 

placering och dessa är uttagsfrekvens, uttagskvantitet, artikelvolym och artikelvikt. 

För att hitta den optimala lösningen när ordningen av artiklarnas placering i ett fast 

lager ska bestämmas finns det ett antal principer som kan användas som riktlinjer. 

Lumsden (2015) nämner några artikelplaceringsprinciper som omfattas av de fyra 

parametrar som nämns ovan; 

 Plockpositions- och likhetsprincipen, vilka Manzini et al. (2012) benämner 

som korrelationsprinciper. Principen för plockposition är att de artiklar som 

ofta plockas ut samtidigt placeras nära varandra vilket är likt likhetsprincipen 

där artiklar som ofta beställs tillsammans lagras intill varandra. Dessa 

indelningar gör enligt Manzini et al. (2012) att förflyttningssträckan och tiden 

för plockningen minskas, dock menar Lumsden (2015) att omfattande 

statistiska analyser krävs för att fastställa kundernas köpmönster. 

 Popularitetsprincipen innebär enligt Lumsden (2015) en indelning av artiklar 

utefter popularitet, som kan avgöras utifrån en ABC-klassificering av 

artiklarnas uttagsfrekvens eller uttagskvantitet. Författaren menar att de 

artiklar som då står för störst andel aktivitet i lager bör placeras nära 

utlastningen för att minska plockningens transportarbete. Aronsson et al. 

(2011) förklarar även att högfrekventa artiklar bör placeras så att de är lätta 

och snabba att komma åt. Beroende på hur uttagsfrekvensen och kvantiteten 

skiljer sig åt mellan artiklarna blir det enligt Lumsden (2015) mer eller mindre 

lyckat att utgå ifrån denna princip eftersom då det finns många högfrekventa 

artiklar är möjligheterna sämre till att placera dem utefter uttagsfrekvens. 

 Storleksprincipen. Storleksprincipen innebär att artiklar som är stora eller 

tunga lagras i samma område, nära utlastning (Lumsden, 2015). 
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3.3.8 ABC-analys och klassificeringar 

Ett lager består i de flesta fall av en mängd varierande artiklar vilka bör behandlas 

olika för att hushålla med resurser och skapa effektivitet (Lumsden, 2015). För att 

effektivare kunna styra och hantera artiklar menar Olhager (2013) att dessa kan delas 

in i olika kategorier utifrån exempelvis volymvärde, volym och täcktid. Vilken typ av 

indelning som väljs styrs enligt Olhager (2013) av vad klassificeringen ska användas 

till. Vanliga användningsområden av ABC- analysen är exempelvis balansering av 

lagernivåer, efterfrågan och leveransservice (Storhagen, 2011). Innan klassificeringen 

påbörjas är det enligt författaren viktigt att identifiera och definiera syftet och målet 

för att kunna åstadkomma en korrekt och rättvis indelning. 

Den vanligaste klassificeringen är enligt Storhagen (2011) att utgå från volymvärdet, 

det vill säga efterfrågan på en artikel och dess värde. Det är enligt Axsäter (1991) 

vanligt att en liten andel av artiklarna, 20 %, står för en stor del av volymvärdet, 80 

%, och tvärt om det vill säga 80 % av artiklarna står för 20 % av det totala 

volymvärdet, detta fenomen brukar benämnas som 80/20 regeln. 80/20-reglen 

benämns även enligt Storhagen (2011) som Paretos princip och delar upp artiklar 

utifrån tre kategorier, A, B och C. A-produkterna är de som står för störst del av 

volymvärdet, B för näst störst och C utgör den minsta delen av volymvärdet. Denna 

uppdelning menar författaren gör att styrning och resurser kan fördelas där de gör 

mest nytta, det vill säga hårdast styrning och mest resurser ges till artiklar i kategori 

A.  

Trots ABC-analysens många fördelar finns det även många nackdelar med modellen 

menar Olhager (2013). Storhagen (2011) menar att ABC-analysen många gånger visar 

en snäv och statisk bild vilket kräver att analysen behöver kompletteras med fler 

faktorer som exempelvis lönsamhet och analys av kritiskt värde. Vid en analys av 

lönsamhet kategoriseras artiklarna utifrån lönsamhet i en kombination av produkt 

och kund. För att få ett ännu bredare perspektiv menar Storhagen (2011) att 

lönsamhet och kritiskt värde kan kombineras vilket innebär att modellen gör en 

avvägning mellan lönsamheten och kundens värderingar. 

  

3.3.9 Zonindelning 

En zonindelning innebär enligt Jonsson och Mattson (2005)  att lagret delas upp i 

flera mindre lager. Detta menar författarna kan vara till fördel vid ett brett sortiment 

med ett stort antal artiklar. Fördelningen av artiklarna kan då ske utifrån exempelvis 

produktfamilj, det vill säga artiklar med liknande egenskaper, eller hanteringsmässigt 

likvärdiga artiklar vilket enligt författarna underlättar hanteringsarbetet. 

Jonsson och Mattsson (2005) förklarar vidare att om plocklistor ofta enbart 

innehåller artiklar inom en viss produktfamilj så kan en zonindelning utifrån detta 

vara fördelaktig. Detta leder till ett minskat transportarbete för de plocklistor som 

enbart har artiklar just inom denna zon men det blir å andra sidan motsatt effekt vid 
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plocklistor som innehar artiklar från flera produktfamiljer då plockaren måste 

förflytta sig mellan flera lagerzoner (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Författarna poängterar att effekten av zonindelning är som störst om lagret har en U-

formad layout eftersom avstånden i en sådan layout har störst betydelse. 
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4 Faktainsamling 

4.1 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med följande personer och datum: 

Driftutvecklingschef (2016-03-08) 

IT-support (2016-03-08) 

Plockare 1 (2016-04-07) 

Plockare 2 (2016-04-08) 

Teamledare 1 (2016-04-14) 

Teamledare 2 (2016-03-08) 

Dragare (2016-04-08) 

Intervjufrågorna presenteras i bilaga A. Datainsamlingen från intervjuerna har 

sammanfattats och strukturerats nedan i olika rubriker för att få en övergripande bild 

av nuläget. 

 

4.1.1 Plockorderprocessen 

Enligt teamledare 1, dragaren och plockare 1 och 2 ser plockorderprocessen 

övergripande likartad ut oavsett vem som plockar eller vad som plockas. 

Plockorderprocessen kan beskrivas enligt följande: 

Plockaren börjar med att hämta en plocklista/nota och ser därefter om artiklarna ska 

plockas på vagn eller i säck. Vanligtvis sker plockningen på vagn. Om beställningen 

ska plockas på vagn går plockaren till vagnbanan där en nytvättad plockvagn hämtas 

ut, torkas och ges en ny etikett som scannas av för att vagnen ska kopplas till den 

specifika plockordern. Därefter påbörjas själva plockningen av artiklar utefter vad 

som anges i plocklistan.  

När alla artiklar inom en plocklista är plockade skall de artiklar med chip läsas av, 

vilket sker vid en stationär dator och chipavläsningsplatta. De artiklar som innehar 

chip är klädesplagg medan samtliga bäddartiklar är utan chip. Plockaren tar ut 

plaggen från plockvagnen och läser av artiklarna genom att placera dessa på 

chipavläsningsplattan. När alla artiklarna är avlästa läggs dessa tillbaka på vagnen. 

Stämmer inte det avlästa artikelnumret med plockordern indikerar datorn på det och 

plockaren måste då byta ut den felplockade artikeln. När chipavläsningen är klar 

frisläpps ordern och en följesedel skrivs ut och läggs på vagnen som sedan förses med 

ett plastöverdrag och tejp runtom. Därefter ställs den färdigpackade vagnen på 

lastkajen för vidare transport till kund. 
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4.1.2 Karta, lagerlayout och artikelplacering 

 

Figur 4.1 Karta och lagerlayout över plocklagret. 

Förklaring av karta:  

 

Plagg- och bäddutvikningen är de avdelningar som placerar ut artiklar till de olika 

områdena på plockavdelningen. Plaggutvikningen placerar övergripande ut till 

området plagg och P-rummet medan bäddutvikningen enbart placerar ut till området 

som benämns som bädd på kartan.  

Olika områden på kartan har märkts ut med bädd, plagg och P-rummet, detta för att 

skapa en övergripande bild av vilka områden som på ett ungefär innehåller vilka 

artiklar. P-rummet står för det privata rummet och där förvaras artiklar som plockas 

till privata sjukhus.  
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Teamledare 1, dragaren och plockare 1 och 2 anger att artiklarna för det mesta står i 

rätt ordning på notan i förhållande till layouten. Detta gör att själva plockningen kan 

följa ordningen på listan. Dock uppger flera av respondenterna att ordningen inte 

gäller för alla områden, främst P-rummet, samt att det förekommer att artiklar som 

ska plockas först hamnar sist på listan. Alla anser att lagerlayouten är logiskt 

utformad med tanke på den yta som finns till förfogande. Undantaget är P-rummet, 

där anser ingen att layouten är bra. Enligt intervju med IT-support är ordningen på 

plocklistorna bestämd av den som är ansvarig på avdelningen. Ordningen är baserad 

på artikelplaceringen samt storleken på artiklarna. Störst artiklar ska packas först. 

Mest artiklar plockas i zonen med bäddartiklar och i zonen med artiklar som 

benämns som plagg. Under två dagar i veckan plockas det mycket inne i P-rummet. 

Teamledare 1, dragaren och plockare 1 och 2 nämner att layouten skulle kunna göras 

bättre om buffertlager inte tog så stor del av själva plockområdet. Övergripande 

(förutom P-rummet) anser de att artikelplaceringen är bra. 

 

4.1.3 Huvudsakliga problemet på avdelningen enligt respondenterna 

Enligt teamledare 2 och driftutvecklingschefen uppstår det idag flera problem på 

avdelningen som bland annat oordning och olika former av slöseri som väntan, 

omarbete och långa transporter som påverkar avdelningens produktivitet och 

effektivitet negativt. Produktiviteten på avdelningen mäts utifrån antal plockade 

artiklar genom antal arbetade timmar. Snittet för produktiviteten låg under kvartal 1 

på 590. Det finns riktlinjer för hur plockningen ska gå till men ett tydligare 

standardiserat arbetssätt för plockorderprocessen skulle behöva utformas anser de 

båda. Några försök för att åtgärda problemen och skapa förbättringar på avdelningen 

har gjorts men dessa har inte lyckats. Bland annat har försök till en förändrad 

lagerlayout som baserats på beställningshistorik gjorts. Ett försök till att dela upp 

plocksedlar och plockare utefter zoner har också testats. Detta har inte fungerat då 

flödet blev osynkroniserat då plockare antingen fick stå och vänta på vagnar eller att 

det kom för många på en gång. 

Teamledare 1, plockare 1 och 2 säger att det huvudsakliga problemet på avdelningen 

är omarbete i form av att artiklar placeras ut fel av plaggutvikningen. Detta medför 

dels att plockaren behöver leta efter artiklar, dels flytta om samt att plockarna 

behöver röra sig onödiga sträckor. Anledningen till att artiklar placeras fel kan enligt 

plockare 1 och 2 vara att många är stressade, brist på motivation och att det är 

otydliga markeringar för vart artiklar ska placeras. Teamledare 1, plockare 1 och 

plockare 2 nämner även att felet kan uppkomma redan innan plaggen kommer till 

plaggutvikningen. Dessa fel kan då vara att kläderna som viks läggs i fel ordning eller 

märks med fel chip. 

Dragaren och Teamledare 1 tycker även att ett stort problem är att det är för mycket 

buffertlager som är placerat i plockzonerna. Detta gör att det blir trångt och att 
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oordning, onödiga transporter och onödig väntan uppstår. Dragaren, teamledare 1, 

plockare 1 och 2 anser att buffertlager bör flyttas från plockområdet. 

 

4.1.4 Slöseri 

4.1.4.1 Transport 

Teamledare 1, plockar 1 och 2 och dragaren är relativt nöjda med själva flödet 

(transporten) av artiklarna. Lagerlayouten anses som logisk, bortsett från P-rummet, 

med tanke på det tillgängliga området. Samtliga respondenter tycker att P-rummet är 

trångt och att det är där det förekommer att artiklar är otaktiskt placerade utefter 

plockfrekvens. För att minska transporter och omarbete skulle enligt plockare 1 

markeringen för artiklarnas plats behöva bli tydligare. Teamledare 1, plockare 1 och 2 

och dragaren upplever det som ett problem att området för avdelningen är för litet 

och att transportsträckan skulle kunna förbättras om exempelvis buffertlager 

flyttades från själva plockområdet. 

 

Figur 4.2 Del av P-rummet. 

 

4.1.4.2 Väntan 

Enligt Teamledare 1, plockare 1 och 2 och dragaren kan väntetid uppstå på olika 

platser. Vanligaste platserna där väntan uppstår är vid chipstationerna på grund av 

kö, vid vagnbanan på grund av tekniska problem samt i olika plockområden när det 

blir trångt. Detta anses dock inte som några stora problem eller vanligt 

förekommande problem. En av respondenterna menar på att planeringen av de notor 

som tar tid (bulkbeställningar) skulle kunna förbättras för att undvika onödiga stopp 

och väntan samt att fler datorer skulle kunna installeras för att undvika köer. 
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4.1.4.3 Omarbete 

Enligt Teamledare 1, plockare 1 och 2 och dragaren är omarbete ett av de största 

problemen på avdelningen på grund av att artiklar felplaceras. Teamledare 1 nämner 

även att detta har en direkt påverkan på avdelningens produktivitet. Som lösningar 

på problemet säger plockare 1 och 2 att tydligare uppmärkning behövs som är 

långsiktigt hållbar. Hela det privata området behöver även rensas upp och göras om 

och rätt från början. En respondent nämner att försök gjorts där chipstationerna 

placerats närmare de området där fel artiklar plockas mest, detta resulterade dock 

inte i någon förbättring.  

 

4.2 Processkarta 

Utifrån tidsstudier, observationer och intervjuer har en processkarta av 

plockorderprocessen fastställts nedan. Olika definitioner har med hjälp av Henn et al. 

(2012) i detta skede tagits fram för att tydliggöra processens innehåll och säkerställa 

att tiden för de olika momenten har registrerats korrekt.   

 

 

 

 

Förberedelse: I denna tid inkluderas att hämta nota, hämta vagn och/eller säck, 

eventuellt torka av och scanna vagn och placera hyllplan i vagn.  

Plockning: Från det att förberedelserna är klara till dess att alla artiklar är plockade 

definieras som plockningen. Själva plockrörelsen är tiden då plockaren står vid 

plockplatsen och påbörjar rörelsen till artikeln som ska plockas. Plocktiden 

inkluderar även tiden då artikeln placeras på vagnen. Transporten mellan plockplats 

och vagn räknas alltså inte in i plockrörelsen.  

Chipavläsning (avslutande arbete): I denna tid inkluderas chipavläsning av 

plagg på chipstationen, utläsning av artiklar i datorn och utskrift av följesedel. 

Orderavslut (avslutande arbete): I denna tid inkluderas då vagnen färdigställs 

genom plastning, tejpning och då vagnen placerats på angiven lastkajplats. Denna 

sekvens avslutas då plockaren är tillbaka vid datorn där notor plockas och 

förflyttningen dit är därmed det sista steget i arbetsprocessen.  

Inom alla processtegen förekommer följande aktiviteter: 

Transport: Tiden plockaren förflyttar sig mellan olika moment.  

Omarbete: I denna tid inkluderas den tid plockaren behöver röra på sig för att en 

artikel är felplacerad, letar efter en artikel, flytta på något som är i vägen, fråga om 

Förberedelse Plockning Chipavläsning Orderavslut 

Figur 4.3 Processkarta över plockorderprocessen. 
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hjälp samt utföra arbete som inte ingår i plockarens uppgifter exempelvis damma av 

plagg, flytta tomma vagnar med mera.  

Väntan: Den tid som plockaren inte kan utföra tänkt uppgift för att någon 

exempelvis är i vägen eller att det är kö.  

Söktid: Tiden då plockaren bockar av på plocklistan samt lokaliserar artiklarna på 

plocklistan. Denna tid är stillastående.  

 

4.3 Observationer och tidsstudier 

För att få en rättvis och övergripande bild över plockorderprocessen så genomfördes 

intervjuer, dataanalys och olika former av observationer.  

 

4.3.1 Observationer av plocksedlar och dess produktivitet 

Nedan visar en sammanställning av vad som framkommit genom att observera de 

plocksedlar som de plockare med högst respektive lägst produktivitet haft under en 

dag. Följande observationer har gjorts: 

Plockare med högst produktivitet: 

 Hade mindre än hälften antal orderrader på sina följesedlar i jämförelse med 

plockare med låg produktivitet. 

 Hade till antalet färre plocksedlar under dagen. 

 Hade mestadels bäddartiklar och så kallade bulkbeställningar. 

Plockare med lägst produktivitet: 

 Hade dubbelt så många orderrader än plockarna med hög produktivitet. 

 Plockade till antalet fler beställningar under dagen. 

 Hade större antal mixade beställningar där flera olika områden behövde 

besökas.  

 

4.3.2 Observationer genom filminspelning 

Syftet med filminspelningarna var att identifiera olika aktiviteter i 

plockorderprocessen och se hur tidskrävande dessa var.  

Figur 4.4 visar en övergripande bild över de sju plockturer som filmades och hur 

tiden var fördelad mellan de olika processtegen. Det andra processteget, plockningen, 

tog längst tid och hur mycket av den tiden som verkligen var plocktid redogörs i 

kapitel 4.3.2.2 nedan. Diagrammet visar också att chipavläsningen utgjorde en stor 

del av tiden. Plocktur 4305163 hade enbart artiklar utan chip vilket förklarar den lilla 

andel som chipavläsningen utgjorde i denna plocktur. 
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Figur 4.4 Processtegens tid i förhållande till den totala plockorderprocesstiden. 

I tabell 4.1 redovisas hur många artiklar som plockades i respektive order, den totala 

tiden för varje order och produktiviteten på det sätt som företag X mäter idag. Högst 

produktivitet hade nr 4305163 och lägst produktivitet nr 4306276. 

Tabell 4.1 Antalet artiklar, tidsåtgång och produktivitet för respektive order. 

Ordernummer 4303636 4305163 4306276 4308799 4308814 4308851 4309543 

Antal artiklar 138 670 81 573 319 187 755 

Plockorderprocesstid 

(min) 16,54 26,06 10,03 45,05 16,36 21,47 86,17 

Produktivitet 501 1543 485 763 1170 523 526 

 

4.3.2.1 Processteg 1. Förberedelse 

I figur 4.5 kan tid för respektive plocktur i processteg 1 och dess ingående aktiviteter 

utläsas. Förutom huvudaktiviteten inom steget kunde väntan, transport och 

omarbete identifieras. Väntan uppstod främst vid vagnhämtningen där det förekom 

att flera plockare behövde stå i kö för att få ut en vagn. Omarbetet bestod i detta steg 

främst av att flytta på vagnar som stod i vägen och att scanning av streckkoden på 

vagnarna var tvungen att göras flertalet gånger innan streckkoden registrerades. 

Plocktur 4308799 utmärker sig mest i figur 4.5, med dubbelt så lång tid för den totala 

tiden inom steget jämfört med de övriga turerna. I denna plockrunda fylldes en vagn 

under turen och plockaren fick hämta ut ytterligare en vagn och denna tid valdes att 

räknas in i förberedelsemomentet då det bedöms som en förberedande aktivitet. 

Denna tur drabbades också av tekniska problem vid scanningen. 

Plocktur 4305163, som hade näst längst tid i detta steg behövde hämta ut 3 vagnar 

för att kunna packa alla artiklar. 
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Figur 4.5 Hur tiden är fördelad i processteg 1 för respektive plocktur. 

För att sammanfatta dessa sju plockturer användes procentuella mått på tiden och 

figur 4.6 visar hur tiden i genomsnitt var fördelad mellan de olika aktiviteterna i 

processteg 1.  

 

Figur 4.6 En sammanställning av hur tiden är fördelad i det första processteget. 

 

4.3.2.2 Processteg 2. Plockning 

Då det är själva plockningen som denna studie har störst fokus på kommer detta 

avsnitt att vara mer detaljerat än övriga. Figur 4.7 visar hur lång tid processteg 2 tog 

för varje plocktur. Plocktur 4309543 var den tur som hade största antal artiklar att 

plocka, vilket blir tydligt i detta processteg. Denna plocktur hade också den största 

andelen omarbete, vilket utgjorde 34 % av den totala tiden i steget. Detta var den 

enda av alla sju plockturer som hade artiklar att plocka i P-rummet. Omarbetet i 

plocktur 4309543 bestod bland annat av att hitta rätt artiklar, damma av kläder, fylla 

på med artiklar som var slut och lägga felplacerade artiklar till rätta. 

Plocktur 4303636 hade en stor andel transporttid i förhållande till den totala tiden 

och det som var utmärkande i denna plocksedel var att den enbart bestod av artiklar i 

plaggområdet. 
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Plocktur 4305163 var den plocktur som hade högst andel plocktid och utmärkande 

för denna plocksedel var att den bestod av relativt få orderrader men med stora 

kvantiteter. 

 

Figur 4.7 Hur tiden är fördelad i processteg 2 för respektive plocktur. 

I figur 4.8 följer en sammanfattning av de sju plockturerna och det kan tydligt utläsas 

att transporten är en faktor som har stor inverkan på tiden. Denna transport anses 

dock nödvändig med hänsyn till hur layouten och artikelplaceringen är formad i 

nuläget. 

Omarbetet på cirka 12 % i detta steg innebar i huvudsak, sett över alla plockturer, att 

flytta på felplacerade artiklar men också flytta på vagnar som stod i vägen och fylla på 

med artiklar som var slut på plockplatsen. 

Söktiden var också en del som tog upp tid i plockningen med i genomsnitt 13 % av 

stegets totala tid. Detta innebar tid då de skulle läsa vilka artiklar som skulle plockas 

och även checka av de redan plockade artiklarna. Något som upptäcktes vid 

observation av plocksedlarna var att artiklar ibland inte var listade i den ordning som 

de är placerade i lagret. Exempelvis var tvättsäckarna flertalet gånger längst ned i 

listan och det hände även att bäddartiklar var listade efter plagg-artiklar. 

 

Figur 4.8 En sammanställning av hur tiden är fördelad i det andra processteget. 
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Den huvudsakliga aktiviteten i detta steg, den fysiska plockningen, utgjorde knappt 

hälften av tiden. 

 

4.3.2.3 Processteg 3. Chipavläsning 

Enligt figur 4.9 var chipavläsningen den mest tidskrävande aktiviteten i processteg 3. 

Omarbete stod även för en betydande del av den totala tiden för flertalet av 

plockturerna. Omarbetet bestod i detta steg i huvudsak av att felplockade artiklar 

upptäcktes vid datorn som fick lämnas tillbaka och eventuellt att de rätta artiklarna 

fick sökas upp och plockas. Detta innebar att plockaren behövde röra sig samma 

sträckor flera gånger mellan chipstationen till de olika plockområdena. 

 

Figur 4.9 Hur tiden är fördelad i processteg 3 för respektive plocktur. 

För att få en rättvis bild av arbetet i chipavläsningen har den plocktur som inte hade 

artiklar med chip exkluderats i diagrammet över den genomsnittliga tiden för varje 

aktivitet nedan (figur 4.10).  

 

Figur 4.10 En sammanställning av hur tiden är fördelad i det tredje processteget. 
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4.3.2.4 Processteg 4. Orderavslut 

Steget för orderavslut bestod till störst del av transport och avslutande aktivitet och 

ytterst liten övrig tid identifierades. Viss tid på omarbete lades ned i plocktur 

4309543 och denna tid bestod främst av att flytta undan vagnar på kajplatsen. 

 

Figur 4.11 Hur tiden är fördelad i processteg 4 för respektive plocktur. 

Utskrift av följesedel, plastning, tejpning och transport från plaststation till kajplats 

och vidare till utgångspunkten löpte på med enbart 1 % av omarbete och väntan. 

Jämfört med övriga steg upptog dock transporten en stor del av den totala tiden. 

Detta visas tydligt i figur 4.12. 

 

Figur 4.12 En sammanställning av hur tiden är fördelad i det sista processteget. 

 

4.3.3 Hela plockorderprocessen 

Figur 4.13 visar den totala fördelningen av plockorderprocessens aktiviteter. Det kan i 

figuren utläsas att transporten utgjorde den största andelen av 

plockorderprocesstiden med 28 %. Chipavläsningen utgjorde också en större del av 

tiden på 19 %. Plocktiden stod för 10 % medan omarbete och väntan tillsammans 

upptog 16 % av den totala tiden. 
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Figur 4.13 Hur stor andel varje aktivitet står för av hela plockorderprocesstiden. 

För att studera den genomsnittliga tiden för chipavläsning och plockning per artikel 

för respektive plocktur finns en tabell med uträkningar för detta i Bilaga C.  

 

4.3.4 Spagettidiagram  

Alla filminspelningar dokumenterades i efterhand genom ett spagettidiagram. Vissa 

av inspelningarna var liknande därav presenteras de fyra nedan som utmärkte sig på 

olika sätt och som representerar en objektiv bild av observationerna. Samtliga 

plockare startar och avslutar plockningen vid datorn (blå punkt) där notorna plockas. 

Plocklistorna för diagrammen redovisas i bilaga E. 

 

4.3.4.1 Spagettidiagram av plocklista 4305163  

Produktivitet: 1543 

Följande observationer gjordes genom att studera inspelningen och plocklistan: 

 Högst produktivitet 

 Plockaren försvann till annan avdelning i början av plockningen för att leta 

efter artiklar som inte fanns där de skulle vara placerade. Därför försvinner 

strecken på kartan. 

 Kortast chipavläsningstid, enbart registrering i datorn. 

 Minst andel omarbete vid chipavläsningen. 

 Minst andel transport vid chipavläsningen. 

Innehåll på plocklistan: 

 Det fanns enbart artiklar utan chip på plocklistan. 

 Större andelen av artiklarna på plocklistan var placerade i bäddområdet. 

 Kvantiteten av varje artikel var mellan 10 och 150 stycken. 
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Figur 4.14 Plocklista: 4305163 

 

4.3.4.2 Spagettidiagram av plocklista 4306276  

Produktivitet: 485 

Följande observationer gjordes genom att studera inspelningen och plocklistan: 

 Lägst produktivitet. 

 Lägst antal artiklar på plocklistan. 

 Kortast totaltid. 

 Hög andel transporttid i alla processteg. 

Innehåll på plocklistan: 

 Större andelen av artiklarna var placerade i området plagg. 

 Kvantiteten av artiklarna var mellan 4 stycken till 25 stycken. 
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Figur 4.15 Plocklista: 4306276 

 

4.3.4.3 Spagettidiagram av plocklista 4303636  

Produktivitet: 501. 

Följande observationer gjordes genom att studera inspelningen och plocklistan: 

 Näst lägst produktivitet. 

 Högst andel väntetid i första processteget förberedelse. 

 Högst andel transporttid inom processteget plockning. 

 Högst andel omarbetetid vid chipavläsningen. 

 Högre andel chipavläsning än plockning. 

 Näst minst antal artiklar på plocklistan. 

Innehåll på plocklistan: 

 Alla utom en artikel fanns i plaggområdet. 

 Kvantitet av plockade artiklar var mellan 1 och 15 stycken. 
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Figur 4.16 Plocklista:4303636 

 

4.3.4.4 Spagettidiagram av plocklista 4309543 

Produktivitet: 526. 

Följande observationer gjordes genom att studera inspelningen och plocklistan: 

 Högst antal artiklar. 

 En stor beställning med artiklar i många olika områden. 

 Längst totaltid av alla inspelningar. 

 Högst andel omarbete i processteget plockning. En del av omarbetet bestod av 

att damma av artiklar och lagerplatser för att sedan kunna plocka artiklar. 

 Hög andel chipavläsningstid. 

Innehåll på plocklistan: 

 Kvantitet av artiklar var 1-74 stycken.  

 Många artiklar plockades i P-rummet samt i området bakom plagg. 
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Figur 4.17 Plocklista: 4309543 

 

4.4 Kvantitativ dataanalys 

Utifrån leverensstatistik kunde faktorer som artikelkvantitet och artikelfrekvens tas 

fram för särskilda perioder. Detta gjordes med syfte att identifiera artiklar med hög 

popularitet respektive låg popularitet för att se om artikelplaceringen idag på något 

sätt följs enligt dessa principer eller om det finns möjlighet till förbättring av 

artikelplaceringen utifrån dessa parametrar. Den period som valdes för att studera 

leveransstatistiken var mellan 2016-01-15 och 2016-04-15. Valet av period gjordes 

eftersom det genomsnittliga värdet på produktiviteten som studiens resultat kommer 

att jämföras med är beräknat utifrån första kvartalet för 2016. 

 

4.4.1 Uttagsvolym 

Figur 4.18 visar de tio artiklar som det plockas mest utav av samtliga artiklar i 

plocklagret. Fem av dessa tio artiklar plockas i bäddområdet, fyra av dem i 

plaggområdet och tvättsäckarna plockas intill vagnstationen. Viktigt att poängtera är 

att en typ av artikel kan innefatta flera olika storlekar där åtgången dem emellan är 

varierande. Denna generalisering gjordes eftersom artikeltyper bestående av flera 

storlekar ändå är placerade tillsammans. 



 
 

41 
 

 

Figur 4.18 Totalt levererad volym för de tio artiklar med högst uttagskvantitet under perioden 160115–160415. 

 

4.4.2 Uttagsfrekvens 

Figur 4.19 visar hur många gånger som lagringsplatserna för de olika artiklarna har 

besökts. Även här har en generalisering gjorts så att varje artikel som redovisas 

innefattas av flera olika storlekar. Detta innebär att plockaren kan ha besökt platsen 

flera gånger under en plockrunda för att hämta artikeln i flera olika storlekar och det 

indikerar på att plockaren har rört sig mycket kring dessa områden. 

 

Figur 4.19 Totalt analt uttag för de tio artiklar med högst uttagsfrekvens under perioden 160115–160415. 

 

4.4.3 Uttagskvantitet och uttagsfrekvens i de olika områdena 

Eftersom artiklarna är placerade i olika områden i plocklagret var det relevant att 

studera hur fördelningen såg ut inom de två specifika områden som visade sig ha 

artiklar med hög popularitet. 
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Bäddområdet 

För att specifikt inom bäddområdet se vad det plockas mest utav och hur ofta, valdes 

av samtliga bäddartiklar de 10 mest frekventa och med högst kvantitet fram. 

Det som skiljer dessa två diagram åt är att täcke och kuddöverdrag tillkommer bland 

de högfrekventa artiklarna. Detta tyder på att dessa plockas ofta men i mindre 

kvantiteter. 

 

Figur 4.20 Artiklar inom området bädd med högst uttagsvolym respektive högst uttagsfrekvens. 

 

Områdena plagg och P-rummet 

För att se vilka av alla plagg som hade högst uttagsvolym och frekvens valdes de 

diagram som figur 4.21 visar. Som redan framkom i figur 4.18 och 4.19 så är “byxa 

vit” och “blus pers vit-blå” de plagg som står för högst volym och frekvens. 

 

Figur 4.21 Artiklar inom områdena plagg och p-rum med högst uttagsvolym respektive högst uttagsfrekvens. 
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4.4.4 Artiklarnas placering 

Samtliga artiklar som redovisas i kapitel 4.4.1–4.4.3 är listade i tabell 4.2 för att med 

ett nummer markera var de idag är placerade på kartan. Detta gjordes med hjälp av 

teamledare 1 och visas i figur 4.22. 

Tabell 4.2 Artiklar med hög popularitet, tilldelad en siffra för markering av dess placering på kartan. 

 

Figur 4.22 Nuvarande placering av artiklar med hög popularitet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Observation av annan produktionsanläggning 

Ett besök gjordes på en annan anläggning där plockorderprocessens moment skiljde 

sig gentemot studieobjektet. Under detta besök skedde observationer genom att följa 

med under olika plockturer. Under dessa var även en teamledare med och det fanns 

möjlighet till att ställa frågor. Till vissa av ordrarna användes en mobil 

chipavläsningsplatta, se figur 4.23, istället för en stationär. Dessa ordrar plockades i 

Artikelnamn Nr 

BLUS PERS VIT-BLÅ 1 

BYXA VIT 2 

LAKAN 3 

HANDDUK FROTTÉ 4 

ÖRNGOTT STOR 5 

TVÄTTSÄCK 6 

LAKAN DRAG ECO 7 

FILT GUL 8 

SKJORTA PAT BÄDD 9 

BYXA MUDD VIT 10 

CARDIGAN PERS BLÅ 11 

KLÄNNING PERS 12 

UNDERBYXA PAT 13 

BYXA PAT TRIKÅ 14 

PIKÉ VIT-BLÅ 15 

BADLAKAN FROTTÉ BASIC 16 

LAKAN PÅS 17 

LAKAN VIT 18 

HANDDUK FROTTÉ VIT 19 

ÖRNGOTT SATIN VIT 20 

TÄCKE 21 

ÖVERDRAG KUD MICROFIB 
STOR 22 

OP-BYXA MER BLÅ 23 

OP-BLUS MER BLÅ 24 

T-SHIRT PAT 25 
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säck och hade överlag små kvantiteter. Med den mobila läsplattan gjordes 

chipavläsningen i samma moment som plockrörelsen. Att chipavläsa ett plagg tog 

cirka 1 sekund och max 10 plagg åt gången kunde läsas av. Plockaren kunde med 

detta direkt se om det var rätt plagg som plockades. Innan turen påbörjades behövde 

plockaren logga in och registrera vilken order som skulle behandlas. Frisläppningen 

av ordern skedde sedan i den mobila läsplattan och plockaren behövde enbart gå till 

den stationära stationen för att hämta följesedeln och etikett samt försluta säcken. 

Inloggning plus frisläppning tog cirka 20 sekunder. Enligt teamledaren kunde ibland 

vissa tekniska problem uppstå med läsplattan som kunde innebära att datorn hängde 

sig och därmed resulterade i väntan, dessa problem uppkom dock inte speciellt ofta. 

 

Figur 4.23 Den mobila chipavläsningsplattan monterad på en vagn med plats för två säckar. 

Layouten och artikelplaceringen skiljde sig något åt på anläggningen i jämförelse med 

studieobjektet. De artiklar som plockades i mindre volymer var placerade på fasta 

hyllor enligt figur 4.24 medan artiklar som plockades i större volymer var placerade 

på vagnar. Hyllor såväl som vagnarna var tydligt uppmärkta. Plocklistan var 

utformad efter artikelplaceringen vilket gjorde att plockaren kunde följa ordningen 

på listan för att åstadkomma bästa rutt.  
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Figur 4.24 En av gångarna i anläggningens plocklager, med fasta hyllsystem och tydliga markeringar. 

Mycket tid har lagts på att strukturera layout och artikelplacering. Om något är 

placerat fel signaleras detta till teamledaren som sedan tar detta vidare på de dagliga 

gruppmötena. Alla hjälps åt för att hålla ordning på avdelningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

46 
 

  



 
 

47 
 

5 Analys 

5.1 Inledning till analysen 

Problemformuleringen som ska analyseras i följande avsnitt är hur företag X:s 

arbetssätt och lagerlayout kan förbättras för att nå en ökad produktivitet och minska 

slöserier som väntan, interna transporter och omarbete. Att öka produktiviteten på 

avdelningens plocklager ses som ett komplext problem eftersom orsaken till 

fenomenet kan vara kopplat till flera olika områden där de flesta på något sätt 

påverkar varandra. Utifrån detta resonemang var det därför nödvändigt att genom 

olika verktyg hitta rotorsakerna till problemet för att sedan kunna föra en vidare 

analys. I analysavsnittet nedan presenteras först en värdeflödesanalys vilket 

användes för att hitta de mest kritiska områdena och utifrån dessa fyra utvalda 

områden skapades sedan ett Ishikawadiagram. I Ishikawadiagrammet togs flera olika 

rotorsaker fram till varför de fyra problemen kan ha uppstått. De fyra 

problemområdena analyseras sedan vidare i varsitt avsnitt. 

 

5.2 Värdeflödesanalys för plockorderprocessen 

Mycket av Lean-filosofin går enligt Liker (2009) ut på att eliminera allt onödigt och 

för att göra detta kan en värdeflödesanalys användas. I enlighet med Likers (2009) 

rekommendation användes detta verktyg för att identifiera de onödiga aktiviteter 

som förekom på företag X. Kartläggningen gjordes med hjälp av filminspelning och 

tidtagning av plockorderprocessen, vilket Hines och Rich (1997) beskriver som 

användbara verktyg för detta ändamål. Eftersom filminspelningen gjordes utifrån sju 

olika plockturer visar värdeflödesanalysen nedan på indikationer för vilka områden 

som kan vara föremål för förbättring och vidare analys.  

Ett resonemang kring klassificeringen av plockorderprocessens moment utifrån vad 

som är värdeskapande (VA), icke värdeskapande (NVA) och nödvändigt men icke 

värdeskapande (NNVA) enligt Hines och Rich (1997) förklaras nedan:  

 Plockning kategoriserades som VA. Utifrån Olhager (2013) resonemang ansågs 

plocktiden vara det enda som direkt skapar värde därav kategoriseras 

plockning i kategorin som Hines och Rich (1997) benämner som VA. 

 

 Förberedande aktivitet, chipavläsning, orderavslut, transport och söktid 

klassificerades som NNVA. Dessa aktiviteter ansågs vara nödvändiga för att 

stödja plockningen men inte värdeskapande i sig och är i enlighet med vad 

Hines och Rich (1997) benämner som NNVA. 

 

 Omarbete och väntan kategoriserades som NVA.  Omarbete och väntan ansågs 

vara överflödiga aktiviteter eftersom detta innebar att plockaren utförde något 

som redan hade utförts men på fel sätt, respektive att plockaren inte utförde 
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något överhuvudtaget medan tiden passerade. Dessa aktiviteter är vad Hines 

och Rich (1997) klassificerar som NVA. 

I figur 5.1 nedan visas hur den genomsnittliga tiden för en plocktur är fördelad 

utifrån vad som är värdeskapande (VA), nödvändig men icke värdeskapande (NNVA) 

och icke värdeskapande (NVA). Det visar sig att de icke värdeskapande aktiviteterna 

(NVA), som är markerat i rött, mestadels förekommer i de två mellersta processtegen.  

 

Figur 5.1 Genomsnittlig tid av VA, NNVA och NVA för varje processteg utifrån de 7 studerade plockturerna. 

Figur 5.2 nedan visar på ett fenomen vilket även stärks med övrig faktainsamling, 

vilket kort sammanfattas i punkterna nedan.  

 16 % ansågs vara onödig tid, bestående av omarbete 9 % och väntan 7 %. Att 

omarbete var ett problem visades även under intervjuer och observationer. Det 

problemområde som observerades och som enligt respondenterna ansågs som 

mest kritiskt för slöserierna var P-rummet. 

 

 74 % var utifrån filminspelningarna nödvändig men icke värdeskapande tid. 19 

% av denna tid var chipavläsningstid och 28 % var transporttid. Denna andel 

kan i enlighet med De Koster et al. (2007) och Lumsden (2015) reduceras 

genom förändrad lagerlayout, artikelplacering och bättre utformade 

plocklistor som motsvarar artiklarnas verkliga placering. 
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Figur 5.2 Förhållandet mellan VA, NNVA och NVA för hela plockorderprocessen. 

För att kunna angripa dessa kritiska områden som verkar ha en stark påverkan på 

avdelningens produktivitet har de två punkterna ovan brutits ned till fyra olika 

problemområden. Dessa fyra områden är lång NNVA-tid i form av chipavläsning, 

lång NVA-tid i form av omarbete och väntan, oordning i P-rummet och lång NNVA-

tid i form av transport. 

 

5.3 Att hitta rotorsaken med hjälp av Ishikawa-diagrammet 

Ishikawa-diagrammet användes för att i enlighet med hur Kitcher et al. (2013) 

beskriver få ner alla tänkbara orsaker utifrån faktainsamlingen till de fyra 

problemområdena som identifierades i värdeflödesanalysen. 

Rotorsakerna till dessa fyra huvudområden påverkar till viss del varandra och därav 

kan en möjlig rotorsak ha flera olika färger. Exempelvis över material så finns 

orsaken “felplacering på grund av felaktig registrering” vilket kan vara en möjlig 

orsak till både Lång NVA-tid i form av omarbete och väntan (gul) samt oordning i P-

rummet (blå). 
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Felplacering på grund 

av felaktig registrering 

Tekniska problem vid 
vagnbana och 
chipavläsning medför 
väntan 
 

Felplacering på grund av 

brist på motivation eller 

stress  

Produktivitetsmåttet kan 

bidra till minskad 

motivation 

Trångt på grund av många vagnar 

med många olika artiklar. Svår 

framkomlighet. Oordning gällande 

vagnuppställningen 

Lång NNVA-tid i form av 

chipavläsning 

Oordning i P-rummet 

Lång NNVA-tid i form av 

transport 

Chipavläsningens rörelser kan ses 

som omarbete 

Artiklar med hög popularitet är 

placerade i svårframkomliga delar av 

p-rummet 

 
Lagerlayouten innebär mycket 

förflyttningar fram och tillbaka i 

gångarna. Flera gångar är för trånga 

för plockvagnen 

 

 

 

Lång NVA-tid i form av 

omarbete och väntan 

Felplacering på grund av otydliga 

rutiner och markeringar 

 

Miljö Människa 

Chipavläsningen är ett separat 

moment som sker efter plockningen 

vilket medför långa förflyttningar vid 

upptäckt av felplockad artikel 

 

Material 

Maskin Metod Mätning 

Trångt och svår 

framkomlighet på grund av 

buffertartiklar 

Ineffektiv teknik vid 

chipavläsning 

Svårt att hitta rätt artikel 

 

Ordningen på 

plocklistan motsvarar 

inte artikelplaceringen 

i plocklagret 

 

Artikelplaceringen 

är delvis flytande 

vilket bidrar till att 

plockarna kan ha 

svårt att hitta 

 

Plagg utan chip är 

placerade i plagg-

området vilket 

bidrar till onödigt 

långa transporter 

om plocklistan 

bara består av 

artiklar utan chip 

 

Orderplockning 

som plockmetod 

medför långa 

transporter 

 

Artiklar med hög popularitet är 

placerade på platser som inte 

passeras naturligt 

 

De fyra olika 

problemområdena 

som påverkar 

produktiviteten: 

Figur 5.3 Möjliga rotorsaker till låg produktivitet med hjälp av Ishikawa-diagrammet. 
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5.4 Lång NVA-tid i form av omarbete och väntan 
 

Med hjälp av att använda verktyg som värdeflödesanalys och Ishikawadiagram 

tydliggörs vilka slöserier och förbättringsområden som finns menar Olhager (2013) 

och Alsterman et al. (2009). I enlighet med författarna användes dessa verktyg och 

det visade sig utifrån filminspelningen att 16 % av hela plockorderprocessen utgörs av 

totalt icke värdeadderande tid i form av väntan och omarbete, detta bör enligt Hines 

och Rich (1997) omedelbart elimineras. Utifrån faktainsamlingen framkom det att 

omarbete på avdelningen främst uppkom på grund av att många artiklar var 

felplacerade. Detta fenomen, att artiklar läggs fel, är även något som Gourdin (2006) 

tar upp är ett manuellt plocklagers stora nackdel vilket leder till onödiga moment och 

slöseri. Att artiklarna var felplacerade kunde enligt respondenterna och 

observationerna bero på olika anledningar som otydliga markeringar, brist på 

motivation, stress samt felaktig chipmärkning av plaggen. Spagettidiagrammen 

visade också på omarbete, främst plockturerna 4303636 och 4309543, där de 

felplockade artiklarna först upptäcktes vid chipstationen vilket resulterade i omarbete 

genom att gå tillbaka för att plocka rätt plagg och för att lägga tillbaka det felaktiga. 

För att komma tillrätta med de olika rotorsakerna till problemet omarbete krävs det 

att medarbetarnas motivation höjs samt att stressen minskar. För att uppnå detta 

krävs det enligt Liker (2009) att resurser fördelas för att arbeta med en ökad 

människokännedom, att etablera en företagskultur som strävar efter ständiga 

förbättringar samt att skapa starka team, först efter detta kan enligt Alsterman et al. 

(2009) olika verktyg tillämpas. Ett av dessa verktyg är 5 S som presenteras mer i 

avsnittet 5.6, i detta avsnitt beskrivs ytterligare hur slöseri kan minska och hur 

avsaknaden av tydliga markeringar kan införas.  

En annan faktor för att öka motivationen på avdelningen skulle vara att etablera ett 

nytt mätetal för plockarens produktivitet. Utifrån faktainsamlingen visar det sig att 

fler faktorer än antal plockade artiklar under en viss tid kan ha en inverkan på 

produktiviteten. Produktiviteten påverkas idag av antalet orderrader på plocklistan, 

om artiklarna har chip och måste avläsas och i vilka områden artiklarna plockas. 

Enligt Olhager (2013) kan produktiviteten mätas utifrån flera faktorer utöver de 

klassiska och detta kallas för flerfaktorsproduktivitet. Därav kan det diskuteras 

huruvida det nuvarande produktivitetsmåttet på avdelningen är rättvist samt om 

mätetalet har någon påverkan på plockarens motivation. 

En investering i hållbar teknik är något som Grant et al. (2006) menar på kan öka 

produktiviteten i plocklager vilket även skulle kunna minska företag X:s omarbete 

genom att redan i plockrörelsen i plockningen se om rätt artikel plockas. 

Chipavläsningen och plockningen sker idag i två separata moment på studieobjektet 

vilket enligt Alsterman et al. (2009) kan ses som en form av slöseri. Mer om vilken 

nytta en investering i ny teknik skulle kunna resultera i och vilken 

produktivitetsökning detta skulle kunna bidra med presenteras i avsnitt 5.5. 
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Väntan var ett mindre problem i förhållande till omarbete enligt både filminspelning, 

observation och intervjuer. Väntan uppstår enligt (Hines och Rich, 1997) då 

produkter inte rör på sig eller bearbetas och utifrån faktainsamlingen kunde väntan 

uppstå då det skedde olika tekniska problem, exempelvis vid vagnbanan och 

scanningen. Väntan kunde enligt respondenterna även uppstå på grund av att det var 

trångt vilket påpekades hade mycket att göra med att buffertlager upptog en stor del 

av plockytan. Som tidigare nämnts av Grant et al. (2006) så skulle även väntan kunna 

minska genom en investering i hållbar teknik i detta fall i en bättre fungerande 

vagnbana och scanning. 

En ytterligare förbättring för eliminering av slöseri och en ökad produktivitet skulle 

enligt De Koster et al. (2007) vara att utforma en effektivare lagerlayout och 

artikelplacering som underlättar framkomligheten, mer om detta presenteras i 

avsnittet 5.7, NNVA-långa transporttider. 

 

5.5 Lång NNVA-tid i form av Chipavläsning 

Chipavläsningstiden visade utifrån faktainsamlingen vara en tidskrävande andel av 

hela plockorderprocessen. Tiden för chipavläsningen stod för 19 % av den totala 

plockorderprocessen utifrån filminspelningen vilket liksom transport klassificerats 

som NNVA. Att förändra slöseri i denna kategori är enligt Hines och Rich (1997) 

svårare än aktiviteter inom NVA då det krävs större förändringar för att eliminera 

dessa typer av problem. 

I den jämförande observationen som gjordes på en annan anläggning var 

chipavläsningen en del av plockprocessen eftersom att en mobil chipavläsningsplatta 

användes. Att chipavläsningen och plockningen på studieobjektet görs i två separata 

moment kan ses som en form av slöseri som enligt Alsterman et al. (2009) skulle 

kunna klassificeras som omarbete då rörelser upprepas som inte tillför extra värde. 

För att öka plocklagrets produktivitet krävs det enligt Liker (2009) att sådant som 

inte tillför värde stegvis bör minskas samt elimineras så gott det går. Studieobjektet 

skulle med detta resonemang kunna öka sin produktivitet genom att minska de steg 

som klassificeras som slöseri. Att effektivisera plockmetoden och använda sig av en 

mer effektiv teknologi menar Grant et al. (2006) är faktorer som är 

produktivitetsökande för plocklager, vilket i studieobjektets fall skulle kunna indikera 

på att investeringar i de mobila läsplattorna skulle kunna minska chiptiden och 

omarbete och därmed öka produktiviteten. 

Figur 5.4 nedan visar resultatet av uträkningar utifrån filminspelningarna om den 

mobila läsplattan skulle användas istället. Uträkningar har skett utifrån 

tidsangivelser som nämnts i avsnitt 4.5, även tid för att logga in och frisläppa ordern 

har adderats vilket uppmättes till totalt 20 sekunder. Omarbete samt själva 

chipavläsningen i processteg 3 minskar markant medan ett visst antal sekunder 
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adderas till processteg 2 eftersom chipavläsningen sker samtidigt som artikeln 

plockas. Se exempel för uträkning i bilaga B. 

 

Figur 5.4 Hur tiderna hade sett ut för respektive plocktur om mobila chipavläsningsplattor hade använts. 

Utifrån de nya processtiderna som figur 5.4 ovan visar skulle den genomsnittliga 

produktivitetsökningen genom införandet av en mobil chipavläsningsplatta vara 34 

%. Detta visar på indikationer om att den mobila chipavläsningsplattan skulle kunna 

minska totaltiden för de notor som innehar artiklar med chip, detta på grund av att 

chipavläsningstiden minskar avsevärt samt att en stor del av slöseri som omarbete 

kan elimineras. Att omarbete näst intill kan elimineras beror dels på att 

chipavläsningen sker i samma rörelse som plockningen vilket leder till att onödiga 

rörelser elimineras och dels på att plockaren direkt kan se om rätt artikel plockas 

vilket minskar det omarbete som uppstår vid felplockade artiklar. Det är dock ingen 

hållbar lösning på problemet att artiklar läggs fel. Omarbete var det slöseri 

personalen ansåg var det största problemet på avdelningen. Personal liksom 

Alsterman et al. (2009) påpekar att detta kan vara en orsak till att produktiviteten är 

mindre bra och varierande. Det är även viktigt att poängtera att produktiviteten höjs 

för de notor som inkluderar artiklar med chip medan notor utan chip kommer 

resultera i samma produktivitet med den nya tekniken. Därav är totala tiden för nota 

4305163 samma som innan. 

Tabell 5.1 nedan visar på hur stor produktivitetsökningen med dessa uträkningar 

skulle bli för varje enskild nota. Högst produktivitetsökning skulle ske hos den nota 

med högst antal artiklar som även hade högst antal artiklar i flera olika områden, 

detta på grund av att chiptiden och omarbete för denna nota var hög. 0 % i 

produktivitetsökning skulle den mobila chipavläsaren resultera i för nota 4305163 

som inte hade några artiklar att chipavläsa. Denna nota innehöll enbart artiklar utan 

chip och hade även högst produktivitet. Detta resonemang ger alltså indikationer på 

att den mobila chipavläsaren skulle kunna resultera i ökad produktivitet för de notor 

som har många blandade artiklar som innehar chip som plockas inom flera olika 

områden och som ofta resulterar i höga chip- och omarbetstider.  
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Tabell 5.1 Hur produktiviteten skulle öka om plockarna använde sig av mobila chipavläsare. 

Ordernummer 4303636 4308814 4306276 4308851 4308799 4305163 4309543 

Antal artiklar 138 319 81 187 573 670 755 

Produktivitet med 
stationär chipavläsare 

501 1170 485 523 763 1543 526 

Produktivitet med mobil 
chipavläsare 

740 1526 579 788 982 1543 833 

Produktivitetsökning 
med mobil chipavläsare 

48 % 30 % 19 % 51 % 29 % 0 % 58 % 

Produktivitet vid 5 % 
felplockning 

731 1445 570 774 967 1543 815 

Produktivitetsminskning 
5 % felplockning 

1 % 5 % 1 % 2 % 2 % 0 % 2 % 

 

Även en form av riskanalys har gjorts med denna uträkning, där uträkning gjorts för 

om 5 % av artiklarna på plocklistan ”felplockats” vilket då skulle resultera i extra 

rörelser genom att lägga tillbaka och sedan ta rätt artikel. Riskanalysen visar på att 

produktiviteten med 5 % felplockning ändå skulle vara hög i jämförelse med den 

ursprungliga produktiviteten då den stationära chipavläsaren använts. Det bör dock 

poängteras att denna analys har gjorts utifrån att artikeln ligger på samma plats och 

därmed har enbart en addering för plockrörelsen och omarbete gjorts. Inget tillägg 

för extra transport har gjorts vilket med stor sannolikhet tillkommer i verkligheten. 

Dock kan indikationer ges utifrån denna analys att även om en realistisk mängd 

artiklar felplockas och är felplacerade kan en mobil chipavläsare vara värd att 

investera i.  

Det är viktigt att poängtera att resultaten som visas i ovan figur och tabell är en 

indikation på att en mobil chipavläsningsplatta skulle kunna förbättra 

produktiviteten. En större mängd observationer behöver utföras för att utgöra exakt 

hur stor produktivitetsökning som denna förändring skulle resultera i. Att investera i 

den nya tekniken skulle innebära diverse kostnader för anläggningen i form av 

exempelvis inköp av den nya tekniken, utbildning samt kostnader för att utveckla 

konstruktionen så att den även går att fästa på vagnar och inte enbart på en 

anordning för säckar. 

 

5.6 Oordning i P-rummet 

Som tidigare nämnts är omarbete enligt faktainsamling ett stort problem på 

avdelningen och detta sker främst på grund av felplacering av artiklar som sker av 

olika anledningar. För att minska detta problem behöver grundproblemet 

identifieras, vilket är grunden inom Lean-filosofin enligt Olhager (2013). Vad som 

framkommit under faktainsamlingen och kartläggningen så verkar strukturen i P-
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rummet vara en grundläggande orsak till omarbetet samt att artiklar felplaceras av 

den avdelningen som har som uppgift att sortera ut artiklar. Avdelningen som 

placerar ut artiklar är inte inkluderat i studien och därför görs analysen enbart 

utifrån problemet gällande strukturen i P-rummet. Alsterman et al. (2009) menar på 

att produktiviteten kan öka genom att skapa struktur på en arbetsplats vilket kan 

göras genom att använda verktyget 5S. Genom att applicera 5S skulle studieobjektet 

kunna minska slöseri i form av omarbete, väntan och transport i P-rummet och 

därmed öka sin produktivitet. 

Enligt Bicheno et al. (2006) första steg i 5S bör företaget sortera och kategorisera. 

Som framkommit under intervjuer så behöver en grundlig sortering göras vilket 

betyder att det krävs att tid och resurser avsätts på att sortera och kategorisera hela 

området. Enligt Bicheno et al. (2006) bör det som är onödigt tas bort. 

Strukturera är nästa steg enligt Bicheno et al. (2006). Detta handlar till stor del om 

artikelplacering. Strategin för artikelplacering bör ses över innan strukturen görs. 

Enligt författarna bör det som används ofta vara lättillgängligt. I detta steg bör även 

tydliga och slitstarka markeringar skapas som visar på var artikeln ska lagras. 

Städa är det tredje steget i 5S enligt Bicheno et al. (2006). Regelbunden städning 

behövs, därav bör avdelningen avsätta tid för detta och utforma rutiner. Ansvarig för 

området bör utses som ser till att ordningen sköts. Vad Bicheno et al. (2006) nämner 

samt vad som visade sig vid den jämförande observationen är att felplacering av 

artiklar bör ses som ett allvarligt problem och därmed bör lyftas som en mötespunkt 

vid möten som hålls regelbundet, orsaken till oordningen bör lösas omgående. 

När väl ordningen är införd bör någon form av standard utformas för områdets nya 

struktur enligt författarna. Sista steget kallas enligt författarna ”se till” vilket innebär 

att alla på avdelningen behöver informeras om strukturen och vilka 

förhållningsregler som gäller. Att hålla strukturen och ordningen bör enligt 

Alsterman et al. (2009) vara genomgående inom avdelningen för att minska 

avdelningens slöseri. 

Enligt Liker (2009) är det viktigt att tid och resurser avsätts för att skapa en kultur 

med starka team som strävar efter att arbeta med förbättringar och följa de 

utarbetade standarder som etablerats. För att verktygets alla steg ska kunna etableras 

och att ordningen i P-rummet ska vara hållbar krävs det enlig Liker (2009) att företag 

X och dess anställda, som tidigare nämnts, skapar en djupare förståelse för Lean-

filosofin och innebörden och fördelarna med filosofin och dess verktyg. Efter att 

strukturen har tillämpats i P-rummet kan även liknande projekt göras i andra kritiska 

områden som exempelvis plaggområdet. 
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5.7 Lång NNVA-tid i form av transport 

Slöseri i form av transport visades genom kartläggningen utgöra 28 % av den totala 

tiden i plockorderprocessen utifrån filminspelningen. Genom att använda 

spagettidiagrammen visualiserades även tydligare vilka notor som resulterade i 

onödig transport vilket enligt Bicheno et al. (2006) underlättar för eliminering av 

onödiga transportsträckor. Transport klassificeras som NNVA och detta slöseri har 

stor påverkan på plocklagrets produktivitet menar Alsterman et al. (2009) eftersom 

långa transportsträckor kan tyda på ineffektiv lagerlayout. Detta fenomen visades 

genom faktainsamlingen då plockturer med låg produktivitet visade tendenser till 

högre transport- och chipavläsningstider än de med högre produktivitet. 

 

5.7.1 Lagrets utformning 

I företag X:s plocklager är avdelningen för inkommande artiklar och lastkajen på 

skilda sidor vilket enligt Jonsson och Mattsson (2005) motsvarar en linjär 

flödeslayout. Dock är lagret uppdelat i olika områden vilket kan skapa triangulära 

flöden där alla artiklar inte behöver förflyttas samma sträckor. Detta menar Lumsden 

(2015) kan göra det motiverat att placera artiklarna utifrån en ABC-klassificering. 

Utifrån företag X:s fall kan det därför vara motiverat att placera artiklarna utifrån 

popularitet, detta förklaras mer i avsnitt 5.7.2. 

Områdena kan liknas vid olika lagerzoner men trots det så sker inte en så kallad 

zonplockning där en plockare endast plockar från en zon. Plockningsmetoden på 

företag X är enligt benämning från Aronsson et al. (2011) orderplockning, där en 

plockare färdigställer en hel order. Lumsden (2015) menar på att denna metod 

innebär en högre transportsträcka än metoder som zon- och artikelplockning. Långa 

transportsträckor är inget som respondenterna benämner som problem, dock visar 

observationer och tidsstudierna att denna del upptar en stor andel av plockningen 

vilket skulle kunna tyda på att en annan plockmetod kan vara att föredra. 

Zonplockning skulle enligt Park (2012) minska på plockarnas transportsträckor och 

enligt Aronsson et al. (2011) skulle zonplockning även minska risken för köbildning 

vilket respondenterna upplever som ett förekommande problem. Zonplockning har 

tidigare testats på avdelningen men med ett mindre lyckat utfall på grund av ett 

osynkroniserat flöde. 

Plocktekniken som används på avdelningen är enligt benämning från De Koster et al. 

(2007) picker-to-past och utifrån det en low-level-picking. Detta eftersom plockarna 

går till varje plockplats och tar det som står i plocklistan utan att särskild utrustning 

behövs. Att ingen utrustning behövs beror på att artiklarna är placerade på vagnar 

med en höjd som plockaren når. Dessa vagnar gör det svårt att utnyttja höjden i 

lagret. Med fasta hyllsystem så skulle höjden kunna utnyttjas bättre. 
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5.7.2 Artikelplacering 

Företag X:s artiklar i plocklagret är placerade i de olika lagerzonerna utifrån skilda 

kriterier där de mest utmärkande är vilka egenskaper artiklarna har, vilka kunder 

som beställer artiklarna och artikelns storlek. Bäddartiklarna är placerade separat i 

den första lagerzonen som passeras efter att en plockvagn har hämtats. Dessa är även 

de tyngsta artiklarna som alltid bör vara placerade underst på plockvagnen och kan 

därmed sägas vara placerade enligt vad Lumsden (2015) benämner som 

storleksprincipen. Vad Lumsden (2015) kallar likhetsprincipen, vilket innebär att 

artiklar som ofta beställs tillsammans ligger intill varandra, är även något som 

påverkat artikelplaceringen och uppdelningen i de olika lagerzonerna. 

Spagettidiagrammen visade på stor aktivitet i bädd- och plaggområdet, vilket stärks 

med det som framkom av dataanalysen där det visade sig att många artiklar i 

bäddområdet och en stor del artiklar i plagg var bland de med högst popularitet. 

Utifrån faktainsamlingen visade det sig att det fanns ett visst avstånd mellan 

områdena där det plockades mest, mellan bädd och plagg. I enlighet med Lumsden 

(2015) bör artiklar med hög popularitet placeras nära utlastning för ett minskat 

transportarbete. Det skulle därför vara motiverat för företag X att undersöka 

möjligheten till att flytta dessa områden med många högvolymsartiklar närmare 

lastkajen. Som Lumsden (2015) nämner bör det dock undersökas om antalet artiklar 

med hög popularitet är många till antalet eftersom det kan ge sämre möjlighet till att 

placera utifrån denna princip. Enligt vad som framkom i den kvantitativa 

dataanalysen var det dock att ett antal artiklar som tydligt hade en högre popularitet. 

De vita byxorna var enligt den kvantitativa dataanalysen bland de artiklarna med 

högst popularitet. Dessa visade sig vara placerade bortanför huvudgången i 

plaggområdet vilket resulterar i onödig förflyttning. Denna förflyttning skulle kunna 

minska om de vita byxorna istället placerades vid raden efter de högfrekventa 

blusarna, på vägen ned mot chipavläsningen. Detta utifrån Lumsden (2015) 

resonemang om att placera högfrekventa och högvolymsartiklar nära utlastning. 

Enligt den kvantitativa dataanalysen kunde det även konstateras att två artiklar med 

hög popularitet idag är placerade längst in i hörnet i p-rummet, där det är dålig 

framkomlighet och där längre transport krävs. Detta motsvarar även hur plockaren 

för ordertur 4309543 har rört sig i p-rummet, där det i spagettidiagrammet kan 

utläsas att artiklar plockats i detta hörn. Eftersom det förekommer att dessa artiklar 

plockas fel bidrar detta även till långa transportsträckor i form av omarbete från 

chipavläsningen då artikeln ska bytas ut. Dessa artiklar bör inom p-rummet i enlighet 

med Aronsson et al. (2011) placeras lättillgängligt och nära in- eller utgång eftersom 

detta enligt Lumsden (2015) skulle minska transportarbetet. 

Spagettidiagrammet för plocktur 4306276, vars plocklista endast bestod av artiklar 

utan chip, visade på att artiklar plockades i både bädd- och plaggområdet. Då 

plockaren hade artiklar i plaggområdet resulterade det i att det blev närmast att gå till 
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chipstationen för att frisläppa ordern, se figur 5.5. Utifrån detta spagettidiagram kan 

utläsas att de artiklar som behövde plockas i plagg ledde till en betydligt längre total 

transportsträcka än om endast artiklar inom bäddområdet hade plockats. Eftersom 

inga artiklar hade chip hade plockaren då kunnat frisläppa ordern och plasta vagnen 

vid plaststationen som ligger invid stationen där plocklistorna hämtas. Om dessa 

plagg utan chip istället placerades i bäddområdet skulle transporttiden minska 

betydligt för dessa typer av plocklistor. Eftersom en sådan placering skulle innebära 

något längre transportsträcka för plaggutvikaren bör det utredas i hur stor 

utsträckning plocklistor med denna kombination av artiklar förekommer. 

 

 

Figur 5.5 Plocktur 4306276 med förslag på var plaggen utan chip kan placeras för att ha nära till de stationer för plastning 
och scanning som bilden visar. 

 

5.7.3 Onödiga transporter i p-rummet 

Utifrån filmningen och observationen av plocklistor så kunde vissa samband 

identifieras bland plockturerna med högst produktivitet. De plockturer med högst 

produktivitet hade ofta plocklistor med höga kvantiteter, stora beställningar (bulk) 

och en majoritet av artiklarna i området bädd. Detta kan tyda på att det är P-rummet 

och plagg som i första hand behöver struktureras för att öka produktiviteten. Att det 

fanns brister i främst P-rummet uppkom även under intervjuerna då det framkom att 

det var trångt och problematiskt att komma fram med plockvagn.  
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Ordertur 4309543 var den enda plocktur av de sju filmade med artiklar i P-rummet. 

Plockturen utmärkte sig gällande dessa slöserier som jämfört med övriga turer hade 

högst andel omarbete i steget för plockningen. Under plockningen i P-rummet gick 

vagnen inte in i de smalaste gångarna vilket gjorde att det blev flera transporter fram 

och tillbaka till plockvagnen som fick placeras en bit bort, vilket visas i 

spagettidiagrammet. På företag X är placeringen avsedd att vara fast på det sätt som 

Manzini et al. (2012), Lumsden (2015) och De Koster et al. (2007) beskriver. 

Eftersom samtliga artiklar är placerade på vagnar kan artikelplaceringen och 

layouten ändå förändras inom ett och samma område. Om artiklarna istället skulle ha 

en verkligt fast placering med tydliga markeringar och hyllor som lagringsplatser 

istället för vagnar så skulle troligtvis tiden minska för att hitta artiklar och 

förändringen skulle resultera i en smidigare förflyttning mellan gångarna. Detta hade 

delvis införts på den observerande produktionsanläggningen vilket gav ett öppet och 

rent intryck med bättre överskådlighet över artiklarna. Att införa fasta hyllor skulle 

minimera risken att artiklar får nya platser och minska trängseln. 

 

5.7.4 Ruttplanering 

Hur vagnarna är placerade varierar i de olika lagerzonerna och de 

ruttplaneringsmetoder som De Koster et al. (2007); Roodbergen (2012) och Petersen 

(1999) beskriver är med dagens layout inte helt tillämpningsbara. I plaggområdet 

sker plockningen i princip utifrån vad Roodbergen (2012) och De Koster et al. (2007) 

beskriver som återvändsmetoden, men eftersom vagnraderna står intill väggen är det 

den enda metod av de 6 nämnda ruttprinciper som är möjlig. 

Med den uppställning av vagnar som råder idag, främst i p-rummet och i plagg, blir 

det en del ”fram och tillbaka”-förflyttningar i gångarna. Detta beror dels på att 

gångens storlek ibland är för smal för att vagnen ska kunna dras med genom gången 

och dels på att vagnraderna går in mot väggen och att det inte finns någon annan väg 

ut än att gå tillbaka därifrån plockaren kom. En omstrukturering av vad De Koster et 

al. (2007) benämner som internal layout design med en ny utformning vad gäller 

antalet gångar, dess bredd och artikelplacering kan här vara nödvändig. Detta för att i 

enlighet med De Koster et al. (2007) minska på transporten, som visade sig ta en stor 

del av tiden i plockorderprocessen. 

Med en uppställning likt det enblockslagersystem som visas i avsnitt 3.2.3 skulle en s-

formad ruttmetod enligt De Koster et al. (2007) kunna tillämpas vilket kan skapa 

bättre flöden. Detta förslag visas i figur 5.6. Dock kan detta förslag innebära att mer 

yta i lagret behöver frigöras vilket kan bli problematiskt med dagens tillgängliga 

lagerplatser. För att hålla plaggområdet strukturerat med ett enblockslagersystem så 

skulle fasta hyllor föredras även där. Med hänsyn till det påfyllningsarbete som 

tillkommer med fasta hyllsystem kan det dock behöva utredas om de mest 

högfrekventa och högvolymsartiklarna i plaggområdet fortfarande bör placeras på 

vagnar. Eftersom den produktivitet på de plockturer och plocklistor som hade artiklar 

i bäddområdet tyder på att plockningen där sker relativt tidseffektivt anses att 
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enblockslagersystem och fasta hyllor inte är något som behöver införas i detta 

område. För att dra nytta av fördelarna med enblockslagerystemet bör detta 

kombineras med zonplockning för att minska antalet aktiva plockare i området. 

 

Figur 5.6 Förslag på en förändrad artikelplacering, införande av enblockslagersystem och fasta hyllor vilket skulle minska 
transportarbete och trängsel i enlighet med Roodbergen (2012);De Koster et al. (2007);Petersen (1999) 

 

5.7.5 Plocklistans utformning 

Henn et al. (2012) menar på att under själva plockprocessen ska orderraderna på 

notan vara i en ordning som plockaren lätt ska kunna följa. Vid observation av 

flertalet plocksedlar, praktik och från filmningens sju turer upptäcktes det att 

artiklarna på plocklistan inte alltid var listade efter dess placering i lagret. Detta 

problem framkom även under intervjuerna. Tvättsäckarna som ska plockas först av 

allt var ibland listade längst ned och bäddartiklar som bör plockas därefter var listade 

efter plagg. Detta problem medförde att plockarna behövde skapa sin egen rutt och 

inte kunde följa listans ordning. Detta kan i sin tur påverka transportsträckan i form 

av att den optimala rutten inte väljs. Söktiden påverkas rimligen också av detta 

eftersom hela listan behöver gås igenom för att kunna avgöra vilken artikel som är 

lämpligast att plocka här näst. Skulle ordningen på plocklistan vara helt enig med 

artiklarnas placering skulle troligtvis tiden för transport och söktid att minska och 

därmed ge en ökad produktivitet. 
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6 Slutsats 

Syftet med examensarbetet var att studera hur plockavdelningen kunde höja sin 

produktivitet genom att identifiera, kvantifiera och minska befintligt slöseri på 

avdelningen. Vidare var syftet att studera hur ett förändrat arbetssätt och en 

förbättrad lagerlayout kunde öka avdelningens produktivitet. För att återknyta till 

syftet så identifierades transport och omarbete som det mest 

produktivitetshämmande slöseriet på plockavdelningen. Omarbete var det slöseri 

som sågs som mest påtagligt utifrån intervjuer och observationer och en 

dominerande orsak till detta var att artiklar felplacerades. 

En annan stor tidsmässig post under plockorderprocessen var chipavläsningen vilket 

upptog 19 % av den totala tiden, denna post klassificerades som NNVA. Om detta steg 

till viss del istället ska klassificeras som NVA diskuterades efter att den komparativa 

studien genomförts eftersom att plockaren hos studieobjektet upprepar rörelser i 

chipavläsningsprocessen som redan görs i plockprocessen. I den komparativa studien 

existerade inte chipavläsningens upprepande rörelser då chipavläsningen skedde i 

plockrörelsen i plockprocessen. Utifrån detta resonemang har incitament givits att 

investeringar i en mobil chipavläsningsplatta skulle kunna minska slöseri, förbättra 

plockarnas arbetssätt samt öka produktiviteten. Målet med studien var att höja 

avdelningens totala produktivitet, vilket uträkningen av införandet av en mobil 

chipavläsningsplatta visar goda indikationer på då den genomsnittliga 

produktivitetsökningen uppmättes till 34 %. 

Att strukturera P-rummet vilket anses som det mest kritiska området på avdelningen 

är en stark rekommendation och detta kan göras med hjälp av verktyget 5S. I P-

rummet och för artiklarna i plagg-området med mindre popularitet skulle en fast 

placering i form av hyllor kunna bidra till ett minskat slöseri.  

Att göra förändringar i lagerlayouten genom att införa en form av 

enblockslagersystem i P-rummet och plaggområdet, zonplock och placera artiklar 

med hög popularitet mer lättåtkomliga och närmare utlastningsområdet skulle kunna 

resultera i en högre produktivitet och minskad transportsträcka. I och med 

införandet av enblocksystemet i P-rummet och plaggområdet kan också en S-formad 

ruttmetod tillämpas vilket innebär att plockaren slipper gå samma sträcka flera 

gånger. Ett ytterligare steg för att höja avdelningens produktivitet skulle vara att 

strukturera plocklistan efter artiklarnas placering och i och med det minska slöseriet i 

plockorderprocessen.   

Att införa 5s, enblockslagersystem, s-formad ruttmetod, fasta hyllor, zonplock och 

artikelplacering utifrån popularitet är aktiviteter som bör resultera i ökad 

produktivitet, dessa förändringar är dock svåra att kvantifiera vilket gör att den 

exakta produktivitetsökningen för dessa faktorer är omätbara innan verkställandet.  
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7 Förslag på framtida forskning 

Produktiviteten mäts idag utifrån tid och antal plockade artiklar. Som nämns i 

analysen finns en del andra faktorer som påverkar produktiviteten och som inte är 

något som direkt kan elimineras eller förändras. Dessa faktorer inkluderas inte i 

beräkningen idag, ett exempel är antal orderrader. Därför kan det nuvarande måttet 

till viss del ses som missvisande. Ett förslag till vidare forskning skulle därför vara att 

studera om måttet produktivitet skulle kunna innehålla fler faktorer än antal artiklar 

och tid. 

Som nämns i rapporten kan den chipregistrering som görs i plaggen som sker innan 

plaggutvikningen vara felaktig vilket eventuellt kan vara en av rotorsakerna till 

felplacerade artiklar. På grund av den begränsade tidsramen valdes det att i studien 

inte gå djupare in på detta problemområde. Detta är ett område som kan vara av 

intresse för vidare forskning och för företag X att studera för att nå rotorsaken och 

eliminera problemet med felplacerade artiklar. 

Ett annat område som skulle vara av intresse att studera vidare kring samt för företag 

X att undersöka är hur mer yta i lagret kan frigöras och om möjligheten finns att 

bygga fler tältliknande förvaringsutrymmen som det idag finns ett antal av utanför 

anläggningen. Under studiens gång har indikationer givits om att buffertlagret tar 

upp stor plats som resulterar i olika slöseri och som kan ha en negativ påverkan på 

plockarnas produktivitet. 
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8 Kritik mot den egna studien 

Litteraturstudien som denna studie bestod av anses vara bred då flertalet källor har 

använts för att stärka att det som har insamlats har tolkats på rätt sätt. Källorna 

anses dessutom vara relevanta och ha god tillförlitlighet eftersom enbart 

facklitteratur, vetenskapliga artiklar och läroböcker har använts. 

Den teoretiska referensramen var till en början omfattande och berörde många olika 

områden. En del av denna teori ansågs i ett senare skede irrelevant för studien och 

togs bort, vilket gjorde att viss tid lades ned på arbete som inte direkt bidrog till 

studien.  

Området som undersöktes var brett och hade kunnat avgränsas mer i studiens första 

skede för att kunna sätta ett högre fokus på de viktigaste problemen som 

plockavdelningen stod för. Det skulle dock ha krävts att de orsaker som bidrog till 

den låga produktiviteten på avdelningen var identifierade. Detta var en del av 

studiens uppgift och stod klart efter faktainsamlingen. 

De metoder som användes för insamling av fakta i form av intervjuer, tidsstudier, 

dataanalys och observationer ansågs vara högst relevanta för att komma fram till det 

resultat som studien ledde till. Respondenterna som valdes ut hade olika 

arbetsuppgifter samt olika anställningstid, detta för att skapa en bred bild av 

problemområdet och säkerställa att alla infallsvinklar inkluderades. Det som kan 

ifrågasättas är hur väl respondenternas uttryck och uppfattning stämmer överens 

med verkligheten. Det som framkom genom intervjuerna har dock varit enhetligt 

med liten variation vilket gör att svaren har ansetts som tillräckligt tillförlitliga. 

Den insamlade datan kompletterade varandra väl och efter genomförd analys gavs 

goda indikationer på vilka områden som företag X borde arbeta med för att nå en 

ökad produktivitet. Studien resulterade även i praktiska förslag på lösningar för att 

uppnå detta resultat. Dock bör det poängteras att tidsstudierna som genomfördes 

hade utgångspunkt i filmningarna av 7 olika plockturer. För att få en mer 

representativ bild med större säkerhet kring hur plockorderprocesstiden är fördelad i 

nuläget hade mer omfattande tidsstudier rekommenderats. Detta var inte möjligt 

med den tidsram som studien stod för men det som framkom ur tidsstudierna anses 

ändå ha bidragit till goda grunder för att möjliggöra en ökad produktivitet på 

avdelningen.  

Hur företag X skulle kunna minska den långa chipavläsningstiden diskuterades 

främst utifrån filminspelningen av de 7 plockturerna. Även i detta fall 

rekommenderas företaget att samla in en större mängd data för få en mer korrekt 

siffra för produktivitetsökningen. Det bör också tilläggas att några få plagg inte 

innehar chip men eftersom strävan hos företaget är att alla plagg ska inneha chip i 

framtiden gjordes en generalisering av detta vid uträkningen för användning av den 

nya mobila chipavläsaren vilket kan ha resulterat i något missvisande siffror. En 
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riskanalys gjordes även med scenario att 5 % av artiklarna plockades fel. I denna 

uträkning lades enbart själva plockrörelsen och omarbete till eftersom transport, 

söktid och andra eventuella moment för detta steg inte går att uppskatta utan en mer 

omfattande studie, därav kan riskanalysens produktivitetsminskning vara något 

missvisande. Trots detta kan resultatet gällande den mobila chipavläsningen ändå 

vara till stor nytta för företaget då uträkningarna ger goda indikationer på att 

införandet av plattan har stor potential till att öka avdelningens produktivitet. 

En diskussion om generalisering har förts i studiens metodavsnitt. Som nämnts där 

finns en medvetenhet kring att resultatet inte är generaliserbart då en fallstudie 

gjorts vilket innebär att det som framkommit enbart tillskrivs studieobjektet. Trots 

detta kan det tänkas att liknande verksamheter med plocklager kan ha viss nytta av 

resultatet, dock krävs modifiering och anpassning för att resultaten ska kunna 

tillämpas på just deras verksamhet. 

Vid analys av leveransstatistik gjordes som tidigare nämnt en generalisering där 

plagg som innefattades av flera storlekar visades som en enda artikel. För att få en 

mer exakt bild av vilka artiklar som hade högst uttagsvolym och uttagsfrekvens så 

skulle även hänsyn tagits till storleken. 

För att säkerställa att ett enblockslagersystem och en s-formad ruttmetod skulle bidra 

till en förkortad transportsträcka skulle det rekommenderas att en simulering i form 

av spagettidiagram genomförs innan förändringen verkställs. 

Den tidsplan som skapades i studiens inledande fas följdes i största mån och bidrog 

till att den uppsatta tidsramen hölls. 
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjuer 

 

Intervjufrågor till följande respondenter: 

Teamledare 1 

2 plockare 

1 dragare 

Kan du presentera dig kort med namn, arbetsroll och hur länge du har jobbat på 

avdelningen? 

Kan du beskriva i steg hur ni arbetar idag, från att plocklista hämtas till att en 

färdigpackad vagn ställs på kajen? 

Hur ser din rutt vanligtvis ut och vad är det som avgör i vilken ordning du plockar 

artiklarna? 

Finns det någon förbestämd metod för “ruttplanering”? 

Hur ser lagerlayouten och artikelplaceringen ut?  

Upplever du några problem med layouten? 

Hur skulle du vilja att layouten ser ut? Har du några förslag på förbättringar? 

Upplever du några problem med artikelplaceringen?  

Hur skulle du vilja att artikelplaceringen ser ut? Förslag på förbättring? 

Vilka problem kan uppstå vid plockningen? 

Interna transporter definieras som produkternas totala flödesländ genom lagret. 

Upplever du några problem med interna transporter? Om ja, på vilket sätt och var? 

Hur skulle man kunna lösa detta? 

Väntan definieras i studien som när plockaren inte är i rörelse och inte kan utföra den 

tänkta aktiviteten på grund av att något exempelvis är upptaget. Upplever du problem 

med väntetid? Om ja, på vilket sätt, var och hur ofta? 

Hur skulle man kunna lösa detta? 

Omarbete definieras som onödiga rörelser som kan uppstå vid exempelvis 

felplacerade artiklar. Upplever du problem med omarbete? Om ja, på vilket sätt, var 

och hur ofta? 

Hur skulle man kunna lösa detta? 
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Intervjufrågor till följande respondenter: 

Driftutvecklingschefen 

Teamledare 2 

Hur ser nuläget på plockavdelningen ut och vilka problem anser ni finns? 

Vilka åtgärder har gjorts för att lösa dessa problem? 

Hur gick det att driva igenom dessa åtgärder? 

Används några andra mätetal än produktivitetsmåttet antal artiklar/antal arbetade 

timmar? 

Hur anser personalen att plocklagret fungerar idag?  

Vad är anledningen till att det är olika upplägg på plockavdelningen på era olika 

anläggningar? 

 

Intervjufrågor till följande respondent: 

IT-ansvarig 

Hur är packsedlarna specifikt uppbyggda? Vilken ordning listas produkterna i? 

Kan man se vilka artiklar som plockas mest?  

Kan artiklar läggas i en speciell ordning (exempelvis efter typ av artikel/ 

försäljning/storlek)? Eller utifrån artiklarnas är placering? 
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Bilaga B - Exempel på uträkning för mobil chipavläsningsplatta 

 

4306276 

   
Antal Plagg namn Plagg Chiptid 

10 SKJORTA PAT BÄDD STOR 500329 1 

4 KLÄNNING PERS LITEN 500551 1 

5 BYXA VIT 165-175/50-60 BLÅ 500565 1 

4 BYXA VIT 165-175/80-90 BLÅ 500568 1 

8 BYXA VIT 175-185/60-70 RÖD 500569 1 

5 BYXA VIT 175-185/90-100 RÖD 500572 1 

6 BLUS PERS VIT-BLÅ XLITEN 500590 1 

4 BLUS PERS VIT-BLÅ MELLAN 500592 1 

10 BLUS PERS VIT-BLÅ XSTOR 500594 1 

25 Utan chip 

  

 

INLOGG+ FRISLÄPP 

 

20 

  

Total tid: 29 
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Bilaga C - Den genomsnittliga chipavläsningstiden och plocktiden 

för varje plocktur av de 7 filminspelningarna 
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Bilaga D - Rådata från filminspelningarna 
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Bilaga E - Plocklistor till spagettidiagrammen 

Plocklista:4306276 

 

Plocklista:4303636 
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Plocklista:4305163 
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Plocklista:4309543 

 

 


